
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Andrychowie ul. Daszyńskiego 14 , 34-120 Andrychów   
tel. 33 875-22-95, 33 875-32-09, fax. 33 875-22-95;  e-mail: sp3andrychow@wp.pl 

 
                                                Andrychów,  dn. ………………………………. 20……… r. 
 

PODANIE DWUSTRONNE - WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI       
      

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 
 

Proszę o przyjęcie do Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Polskich Noblistów  w Andrychowie, ul. Daszyńskiego 14 do klasy  

 

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

DANE OSOBOWE: 

Nazwisko i imiona kandydata 

 
Nazwisko(a) ………………………………………...………...………..………………………….. 

Imię pierwsze ………………………………..…………………….……………………………….  

Imię drugie ………………………………………..………………….…………………...……….. 

Data i miejsce urodzenia kandydata 
(miejscowość, województwo) 

Data ur.  ….………..………..…..………..  miejsce….………..…………….….………….…….  

województwo………………………………….……………..………………..……..……….……. 

PESEL kandydata            

Obywatelstwo   

Narodowość  

Adres zameldowania kandydata  (kod, 
miejscowość, ulica, nr domu, nr 
mieszkania) 

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

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

Adres zamieszkania kandydata (kod, 
miejscowość, ulica, nr domu, nr 
mieszkania) 
-  wypełnić jeśli jest inny od zameldowania  

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

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

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych 
opiekunów 

matka ojciec 

…………..………………..………..…….……… 

…………….…………..………………………… 

………………..……….………..…………… 

…………….………………………………… 

Adres zamieszkania rodziców /prawnych 
opiekunów (kod, miejscowość, ulica, nr 
domu, nr mieszkania) 

…………..…………..………………..….……… 

…………….……….………….………………… 

…………..……..…………………….……… 

…………….…………..…..………………… 

Telefony kontaktowe lub 
e-mail do   
rodziców/opiekunów  

domowy   

służbowy   

komórkowy   

e-mail   

Nazwa i adres szkoły obwodowej 
(kandydata z poza obwodu Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Andrychowie) wg 
stałego zameldowania. 
Informacja ta potrzebna jest do przekazania 
potwierdzenia o spełnianiu obowiązku szkolnego przez 
ucznia, wynikających z art. 15 i 16 ustawy o systemie 
oświaty (Dz. U. 2016  poz. 1943 z późn. zm.). 

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

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

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

 
 



Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Andrychowie ul. Daszyńskiego 14 , 34-120 Andrychów   
tel. 33 875-22-95, 33 875-32-09, fax. 33 875-22-95;  e-mail: sp3andrychow@wp.pl 

 
 
 
          

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam/my, że wyrażam/my zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie zawartych w niniejszym podaniu danych osobowych, 
w tym danych wrażliwych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. z 2016 r. Nr 101 poz. 922, ze zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 
roku w sprawie określenia wniosku o udostępnienie danych osobowych.). W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, 
prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich uzupełniania i poprawiania. 

 

............................................................................... 
        data podpis rodzica/ów (opiekuna/ów) 

 
KLAUZULA ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016  poz. 666) wyrażam/my zgodę 
na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczenie w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej na rzecz 
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Polskich Noblistów w Andrychowie - w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły, w tym jej promocji. 
  
     Tak             Nie  
 
 

          ............................................................................... 
        data i podpis rodzica/ów (opiekuna/ów) 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam/my, że zapoznałem/am  się z  zarządzeniem. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z 
bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zgubienia podręcznika/podręczników, 
znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, jestem zobowiązany do  odkupienia  nowego 
podręcznika/podręczników. 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                          ...............................................................................      

               data i podpis rodzica/ów (opiekuna/ów) 
 
 

 
 

             


