
 

PODANIE 

do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu 

Uwaga! Podanie należy wypełnić pismem drukowanym. 

DANE OBOWIĄZKOWE 

DANE OSOBOWE NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI 

Nazwisko 
 

Imię/imiona 
 

Data urodzenia (miesiąc wpisać słownie) 
 

Miejsce urodzenia 
 

Adres zamieszkania: Ulica, nr domu, nr mieszkania 
 
 

Miejscowość 
 
 

Kod pocztowy, poczta 
 

Gmina 
 
 

Województwo 

 

 

 

 

 

Ukończona klasa  
 

PESEL 

  

           
 

DANE MATKI (PRAWNEGO OPIEKUNA) 

Nazwisko i imię 
 

Adres zamieszkania 
 

DANE OJCA (PRAWNEGO OPIEKUNA) 

Nazwisko i imię 
 

Adres zamieszkania 
 

 

Informacja 

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.(tekst jednolity: Dz.U. z 2018,  poz.1000) przyjmuję do 

wiadomości, że: 

✓ administratorem danych jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu, 

✓ dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania 
✓ dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

✓ przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia, 

✓ dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi 

dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego 

 

 



 

 

Informacja 

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.(tekst jednolity: Dz.U. z 2018,  poz.1000) przyjmuję do 

wiadomości, że: 

✓ administratorem danych jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu, 
✓ dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych 

okolicznościach, dane dotyczące wizerunku dziecka będą wykorzystane wyłącznie w publikacjach papierowych i 

elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły, 
✓ dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

✓ przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia, 

✓ dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej. 

Oświadczenie:  

Oświadczam, że jest mi znany katolicki charakter Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w 

Sandomierzu i akceptuję stosowany w niej system wychowawczy zgodny z nauką Kościoła Katolickiego. 

Akceptuję Statut Szkoły oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Ponoszę odpowiedzialność 

materialną za wyposażenie szkoły w przypadku jego celowego zniszczenia.  

Zobowiązuję się do współpracy ze szkołą w zakresie uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce i 

wychowaniu. 

 

DATA ……………………………………..           Podpis czytelny MATKI (prawnego opiekuna) 

                                                               ……………….…………………………………. 

   

 

Podpis czytelny UCZNIA                                  Podpis czytelny OJCA  (prawnego opiekuna) 

………………………………………..                        …..……………………………………………... 

DANE DODATKOWE 

Preferowany drugi język obcy ⃞  j. niemiecki     ⃞  j. hiszpański 

Telefon kontaktowy do MATKI  
(prawnego opiekuna) 

 

Telefon kontaktowy do OJCA 
(prawnego opiekuna) 

 

Deklaruję pobyt dziecka w internacie  ⃞ tak      ⃞  nie 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka   
(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym 
internetowych, związanych z życiem i promocją szkoły) 

⃞ tak      ⃞  nie 

DO PODANIA DOŁĄCZAM 

2 zdjęcia (podpisane na odwrocie) ⃞ 

Świadectwo ukończenia ostatniej klasy  
- oryginał 

⃞ 

Karta zdrowia ⃞ 

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej 
(jeśli posiada) 

⃞ 


