WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI
W NOWEJ WSI SZLACHECKIEJ
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

I.

Dane osobowe dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych.

1.

Imię/imiona i nazwisko dziecka

2.

Data i miejsce urodzenia dziecka

3.

PESEL dziecka
w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
4. Imię/imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów
prawnych

Matka
Ojciec

5.

Adres zameldowania dziecka

Kod pocztowy
Ulica, miejscowość
Numer domu/ mieszkania

6.

Adres miejsca zamieszkania dziecka

Kod pocztowy
Ulica, miejscowość
Numer domu/ mieszkania

7.

Adres miejsca zamieszkania rodziców/
opiekunów prawnych

Kod pocztowy
Ulica, miejscowość
Numer domu/ mieszkania

8.

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców/ opiekunów prawnych

Matka

Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do
kontaktu

Ojciec

Adres poczty
elektronicznej

II. Informacje dodatkowe.
1. Opinia, orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, informacje o specyficznych potrzebach dziecka:

…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
2. Nazwa placówki, w której dziecko spełniało roczne przygotowanie przedszkolne/ obowiązek szkolny:
……………………………………………………………………………….………………….………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….
3. Szkoła obwodowa (proszę podać nazwę i adres szkoły):
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
4. Zainteresowania, sukcesy dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
5. Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w lekcjach religii:
□ tak

□nie

6. Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w lekcjach wychowania do życia w rodzinie (klasy IV-VIII):
□ tak

□nie

7. Ważne informacje dotyczące stanu zdrowia, chorób przewlekłych i przyjmowanych na stałe leków:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Pouczenie:
1.

2.

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły.

Oświadczenia:
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku i jego załącznikach dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z 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.

……………..……………………
miejscowość, data

…………………………………………………………………………………………..
czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych dziecka

