
 

 

                                                                                                    …………………………….. 
                                                                                                              (data, miejscowość)  
 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY 

 

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mojego dziecka………………………………….. 
 

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

do klasy ………………………………...Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku. 

 

 

   

  ……………………………………………..         …………………………………………….. 
(czytelny podpis matki/ prawnego opiekuna)          (czytelny podpis ojca/ prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

 

 

Imiona  i nazwisko……………………………………………………………………………… 

 

Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………………... 
 

Miejsce zameldowania………………………………………………………………………… 

 

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………….. 
 

PESEL………………………………………………………………………………………….. 
 

Obywatelstwo………………………………………………………………………………….. 
 

Przychodnia…………………………………………………………………………………….. 
 

Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w…………………………………… 

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

(nazwa i adres przedszkola, numer telefonu). 

Informuję, że szkołą obwodową mojego dziecka jest 

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

 

 

 



 

DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 
 

 

Imię i nazwisko matki………………………………………………………………………….. 
 

Imię i nazwisko ojca…………………………………………………………………………. 
 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………….. 
 

Adres zamieszkania, (jeśli jest inny niż dziecka)………………………………………………. 
 

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

Dane adresowe rodziców/opiekunów prawnych:  
 

Matka 

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

……………………………………………………… (imię i nazwisko, adres, numer telefonu)  

 

Ojciec 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………(imię i nazwisko, adres, numer telefonu) 

 

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w kwocie  ……….…………………. 
 

                                                                                                                         

  ……………………………………………..         …………………………………………….. 
(czytelny podpis matki/ prawnego opiekuna)          (czytelny podpis ojca/ prawnego opiekuna) 

 
 

 

 
 

Klauzula Informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów)   
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku 

ul. Ligonia 3, 46-203 Kluczbork 

2) Kontakt w sprawie pytań dotyczących ochrony danych osobowych: 
a) Za pośrednictwem Poczty Polskiej: Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku, ul. Ligonia 3, 46-203 Kluczbork 

b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@sto.kluczbork.pl  

mailto:sekretariat@sto.kluczbork.pl


c) Telefonicznie: 77 418 12 24 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. C 
RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem 
akt obowiązującym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Kluczborku. 

5) posiada Pani/Pan prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych, 
b) sprostowania; 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

6) w celu uzyskania dostępu do treści swoich danych oraz wykonania swoich praw względem 
danych osobowych, prosimy wysłać zgłoszenie na adres email 
sekretariat@sto.kluczbork.pl, listownie na adres siedziby administratora bądź złożyć 
wniosek osobiście w siedzibie jednostki; 

7) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

8) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne w celu 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, zostałam/em zapoznany z klauzulą informacyjną. 
 

 

                                                                     

  ……………………………………………..         …………………………………………….. 
(czytelny podpis matki/ prawnego opiekuna)          (czytelny podpis ojca/ prawnego opiekuna) 
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