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                                                                                                            Boguchwała, dnia……………………… 

……………………………. 

            (pieczęć szkoły) 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  KANDYDATA DO KLASY SIÓDMEJ                        
DWUJĘZYCZNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

im. gen. Stanisława Maczka w  BOGUCHWALE 

DANE KANDYDATA 
 

Imiona kandydata  
1…………………..……     2 ………………………. 
 

Nazwisko kandydata  
 

Data i miejsce urodzenia  
 

 

Adres zamieszkania kandydata 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu) 

 
 

DANE RODZICÓW 
(PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

MATKI/PRAWNEGO 
OPIEKUNA 

OJCA/PRAWNEGO 
OPIEKUNA 

Imię i nazwisko  
 

 

Adres zamieszkania  
 

 

Adres poczty elektronicznej 
 

  

Numer telefonu  
 

  

 
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
*Oświadczam, iż zostałam(em) zapoznana(ny) z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). 
*Pouczona(ny) zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany. Świadoma(my) odpowiedzialności karnej, w przypadku podania 
nieprawidłowych danych, oświadczam, że przedłożone przez mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  
*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Kto wykorzystuje dane: [Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale ]. Kontakt: [36-040,ul. T. Lubomirskiego2, Boguchwała 
]. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: [e-mail kontaktowy do IOD ; iod@boguchwala.pl]. Cel wykorzystania: Rekrutacja 
kandydata do klasy siódmej-dwujęzycznej Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
sprzeciwu, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: [www.spboguchwala.pl] oraz 
[spboguchwala.szkolnybip.pl], zakładka „[Informacja o ochronie danych osobowych]”. 
Prawo do sprzeciwu: z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Uwzględnienie sprzeciwu wiąże się z usunięciem danych 
osobowych. Sprzeciw uwzględnia się wyłącznie z uwagi na szczególną sytuację danej osoby. Proszę uzasadnić sprzeciw, aby możliwa była jego 
prawidłowa ocena. 
 

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

 
   

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

mailto:inpektorochronydanych@poczta.gminalezajsk.pl
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WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA 

Lp. Imię i nazwisko kandydata  …………………………………………… 

1. 
Liczba punktów uzyskanych ze 

sprawdzianu predyspozycji językowych  
§ 4. ust. 5 pkt 1 Regulaminu 

 

2. 
Liczba punktów przyznana zgodnie                

z § 4. ust. 5 pkt. 2 Regulaminu  -  język 
angielski 

 

3. 
Liczba punktów przyznana zgodnie                 

z § 4. ust. 5 pkt. 2 Regulaminu  -  język 
polski 

 

4. 
Liczba punktów przyznana zgodnie        

z § 4. ust. 5 pkt. 2 Regulaminu  -  
matematyka 

 

Suma punktów: 
 

 
 

WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA 
 

1. 
Liczba punktów uzyskanych                          
z dodatkowego sprawdzianu 

predyspozycji językowych  § 4. ust. 6 
pkt 1 Regulaminu. 

 

2. 
Liczba punktów przyznana zgodnie                

z § 4. ust. 6 pkt 2 Regulaminu  -  język 
angielski. 

 

3. 
Liczba punktów przyznana zgodnie                 

z § 4. ust. 6 pkt 2 Regulaminu  -  język 
polski. 

 

4. 
Liczba punktów przyznana zgodnie        

z § 4. ust. 6 pkt 2 Regulaminu  -  
matematyka. 

 

5. 
 

Liczba punktów z zachowania przyznana 
zgodnie z § 4. ust. 6 pkt 3 Regulaminu.    

6.  
Liczba punktów przyznana za pełnienie 

funkcji w samorządzie klasowym 
zgodnie z § 4. ust. 6 pkt 4 Regulaminu.   

 

 

Suma punktów: 
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