WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W SZAMOTUŁACH

ROK SZKOLNY
2018/2019

Termin składania dokumentów: 19 marca- 30 marca 2018 r.
Nazwa i adres szkoły
Szkoła obwodowa

I.

Dane dziecka
PESEL

Imię

Data urodzenia

Drugie imię

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

powiat

nr lokalu

województwo

gmina

Adres zameldowania ( jeśli inny niż zamieszkania)
ulica
nr
nr lokalu
domu

miejscowość

Nazwisko

województwo

kod pocztowy

powiat

poczta

gmina

Adres szkoły obwodowej
Nazwa szkoły
ulica

miejscowość

nr
domu

województwo

nr lokalu

kod pocztowy

powiat

poczta

gmina
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II.

III.

Dane rodziców/opiekunów prawnych
Dane matki/opiekunki prawnej*

Dane ojca/opiekuna prawnego*

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna

Adres zamieszkania ( jeśli inny niż dziecka)
ulica

Adres zamieszkania ( jeśli inny niż dziecka)
ulica

kod pocztowy

kod pocztowy

miejscowość

miejscowość

poczta

poczta

Do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w
Szamotułach na rok szkolny 2018/2019 załączam:
W każdym punkcie w rubryce (Tak/Nie), wstaw znak X

1. Zaświadczenie o wypełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego przez
kandydata.
Tak

IV.

Nie

Inne dane o dziecku
(Przekazywane przez rodzica na zgodnie z art. 20z ustawy o systemie oświaty*)
Np.: czy kandydat posiada opinię/orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, opinie/orzeczenia lekarskie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Art.20z Ustawy o systemie oświaty: W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w (…) przedszkolu/szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz
metod opiekuńczo wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola/uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia,
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

V.

Oświadczenia i pouczenia
Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i
załącznikach do wniosku dla potrzeb zawiązanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. z
2015r., poz. 2135 ze zm.)
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Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku
jest dyrektor szkoły.
Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska kandydata na listach w związku
z procesem rekrutacji.
Tak

…………………………………………………
Miejscowość i data

Nie

………………………………………………..
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata
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