
Załącznik nr 3

Żory, dnia ……………………...

………………………………………………
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
…………………………………………………

……………………….…………………………
(Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczenie

Ubiegając się o przyjęcie mojego syna/córki  ………………………………………............. 

do Szkoły Podstawowej Nr 15 w Żorach w roku szkolnym ………………….. oświadczam,

że:

L.p. Kryterium

1.
Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata. Tak / Nie

2.
W obwodzie szkoły zamieszkują osoby wspomagające rodziców w sprawowaniu 
opieki nad dzieckiem.

Tak / Nie

3.
Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w 
obwodzie szkoły.

Tak / Nie

Oświadczenia: 
1. Oświadczam,  że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
2. Niniejszym wyrażam zgodę  na  gromadzenie,  przetwarzanie  i  udostępnianie  danych

osobowych  zawartych  w  formularzu  oświadczenia,  w  systemach  informatycznych
szkoły oraz organu prowadzącego szkołę.  

3. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci
przyjętych do Szkoły. 

4. Oświadczam,  że  w  przypadku  jakichkolwiek  zmian  w  informacjach  podanych
w formularzu  oświadczenia,  niezwłoczne  powiadomię  o nich  w formie  pisemnej  w
sekretariacie Szkoły.

Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 15 w Żorach
2. Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji  do

szkół  podstawowych  oraz  w przypadku  pozytywnego  wyniku  rekrutacji  w  celu
sprawnego realizowania zadań Szkoły oraz zadań organu prowadzącego.

3. Przysługuje  mi  prawo  do  dostępu  do  treści  moich  danych  i  ich  poprawiania  za
pośrednictwem Szkoły. 

………………………………………… …………………………………………………………



 (miejscowość, data)                                                               (podpis rodzica/opiekuna prawnego)


	Oświadczenia:
	1. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
	2. Niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w formularzu oświadczenia, w systemach informatycznych szkoły oraz organu prowadzącego szkołę.
	3. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do Szkoły.
	4. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu oświadczenia, niezwłoczne powiadomię o nich w formie pisemnej w  sekretariacie Szkoły.
	Przyjmuję do wiadomości, że:
	1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 15 w Żorach
	2. Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań Szkoły oraz zadań organu prowadzącego.
	3. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem Szkoły.

