
 

C) DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA 

a) nazwisko i imiona .............................................................................................................. 

b) PESEL: 

c) e-mail: .................................................................................................................................. 

d) Stopień pokrewieństwa z uczniem:          matka             ojciec 

          Inne, jakie ………………………………………………………………………………. 

e) Jestem opiekunem prawnym:            tak          nie 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 Zapoznałem się z zasadami bezpiecznego użytkowania portalu opolska eSzkoła dostępnymi 

na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich 

 Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udzielenia dostępu i wsparcia w ramach projektu „Opolska eSzkoła – 

szkołą ku przyszłości”. 

 Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach 

Opolskich, ul Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie 

 Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury aktywacji konta w portalu „Opolska eSzkoła, 

szkołą ku przyszłości” związanego z dostępem do dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej 

uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich – godnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). 

 

 

 

W przypadku przyjęcia do szkoły wyrażam zgodę na publikację na stronie 
internetowej szkoły oraz w materiałach promujących szkołę zdjęć z wydarzeń szkolnych 
(uroczystości, apele, egzaminy, konkursy, olimpiady, zawody sportowe itp.) zawierających 
wizerunek ucznia/uczennicy. 
 
 
 
wypełnia się w przypadku decyzji negatywnej lub rezygnacji 

Potwierdzam odbiór dokumentacji 
 

(data i podpis osoby odbierającej dokumenty) 

 
Strzelce Opolskie, dn. ............................................ 

Dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich 

 

PODANIE 
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2016/2017 do klasy pierwszej 

Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelcach Op. W przypadku przyjęcia 
mnie do Szkoły zobowiązuję się do przestrzegania regulaminów szkolnych 
i wymagań zawartych w tekście ślubowania uczniowskiego. 

 
 

1) DANE OSOBOWE KANDYDATA DO SZKOŁY1 

a) nazwisko i imiona .............................................................................................................. 

b) PESEL: 

c) data i miejsce urodzenia: ................................................................................................. 
d) imiona i nazwiska rodziców 

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

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

e) adres zamieszkania rodziców wraz z kodem pocztowym 

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

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

f) nr telefonu: ........................................................................................................................... 

g) jestem uczniem w szk. podstawowej  nr ....... w ......................................................... 

h) jakiego języka obcego kandydat uczył się w szkole podstawowej (ile lat): 
 obowiązkowo: .............................................................................................................. 

 dodatkowo: ................................................................................................................... 
i) wybieram klasę z językiem (postaw tylko jeden X przy każdej preferencji): 

Preferencja Angielska Niemiecka Angielska z Montessori 

Pierwsza    
Druga    

Trzecia    

                                                 
1 wypełniać drukowanymi literami 

           

 

 
podpis kandydata 

 

 
podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 
podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 
podpis kandydata 

 

           

 

  

 

  

 
podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 



 

2) DANE OSOBOWE POTRZEBNE DO DOSTĘPU DO 
ELEKTRONICZNEGO DZIENNIKA2 

 
A) DANE OSOBOWE KANDYDATA 

 
a) e-mail 3: ............................................................................................................................... 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 Zapoznałem się z zasadami bezpiecznego użytkowania portalu opolska eSzkoła dostępnymi 

na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich 

 Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udzielenia dostępu i wsparcia w ramach projektu „Opolska eSzkoła – 

szkołą ku przyszłości”. 

 Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach 

Opolskich, ul Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie 

 Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury aktywacji konta w portalu „Opolska eSzkoła, 

szkołą ku przyszłości” związanego z dostępem do dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej 

uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich – godnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia dostępu do elektronicznego dziennika. Wypełnić drukowanymi literami 

3 Adres email kandydata nie może być taki sam jak któregokolwiek z opiekunów 

B)  DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA  

f) nazwisko i imiona .............................................................................................................. 

g) PESEL: 

h) e-mail 4: ............................................................................................................................... 

i) Stopień pokrewieństwa z uczniem:          matka             ojciec 

          Inne, jakie ………………………………………………………………………………. 

j) Jestem opiekunem prawnym:            tak          nie 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 Zapoznałem się z zasadami bezpiecznego użytkowania portalu opolska eSzkoła dostępnymi 

na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich 

 Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udzielenia dostępu i wsparcia w ramach projektu „Opolska eSzkoła – 

szkołą ku przyszłości”. 

 Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach 

Opolskich, ul Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie 

 Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury aktywacji konta w portalu „Opolska eSzkoła, 

szkołą ku przyszłości” związanego z dostępem do dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej 

uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich – godnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Adres email opiekuna nie może być taki sam jak kandydata albo drugiego opiekuna 

           

 

  

 

  

 
podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 
podpis kandydata 

 

 
podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 


