Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Dąbrówce

…………………………………………
(miejscowość i data)

...…………………………………………………………...
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna1)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
(adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
WNIOSEK2
o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej spoza obwodu SP Dąbrówka
I. Dane osobowe dziecka i rodziców:
Imię/imiona dziecka……………………………………………………………………………
Nazwisko dziecka………………………………………………………………………….…..
Data urodzenia dziecka……………………………………………………………..…………
PESEL
Imiona i nazwisko matki/prawnej opiekunki……………………………………………………
Imiona i nazwisko ojca/prawnego opiekuna……………………………………………………

1

2

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U.
z 2016r., poz. 922 ze zm.).”
Na podstawie ustawy Prawo Oświatowe art. 130 ust. 4 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59), postępowanie rekrutacyjne
jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
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II. Adres miejsca zamieszkania dziecka i rodziców dziecka/prawnych opiekunów
1. Dziecka:
……….-…………….. ……………………………
kod pocztowy

poczta

…………………………………………………………..

……………………………………
miejscowość

……………………………………

ulica nr domu/ nr mieszkania

2. Matki:
……….-…………….. ……………………………
kod pocztowy

poczta

…………………………………………………………..

……………………………………
miejscowość

……………………………………

ulica nr domu/ nr mieszkania

………………………………………………. /………………………………………………
tel. kontaktowy

…………………………………………………. /……………………………………………
adres poczty elektronicznej

3. Ojca:
……….-…………….. ……………………………
kod pocztowy

poczta

…………………………………………………………..

……………………………………
miejscowość

……………………………………

ulica nr domu/ nr mieszkania

………………………………………………. /………………………………………………
tel. kontaktowy

…………………………………………………. /……………………………………………
adres poczty elektronicznej

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów:
1. oświadczenie rodziców o kontynuowaniu przez kandydata nauki w szkole po odbyciu

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w tej szkole, oświadczenie
rodziców o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego
w tej samej placówce w roku szkolnym 2017/2018,
2. oświadczenie rodziców o kontynuowaniu przez rodzeństwo nauki w tej szkole,
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III. Informacje o dziecku:
Inne ważne informacje o dziecku. (W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym
przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej
placówce, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic
dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne
dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

V. Pełna nazwa i adres szkoły obwodowej do której powinien uczęszczać uczeń
………………………………………………………………………………………………

Pouczenie:
Jestem świadoma/świadomy
oświadczenia.

odpowiedzialności

karnej

za

złożenie

fałszywego

………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby składającej wniosek)
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