Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 5 2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojsławicach - Kolonii
z dnia 3 kwietnia 2020r.

WNIOSEK

o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki Wojsławicach - Kolonii
w roku szkolnym 2020/2021

Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym
DANE DZIECKA
Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenia
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
PESEL
Szkoła obwodowa

Dziecko korzystało w roku
szkolnym 2019/2020 z
wychowania przedszkolnego
W przypadku, gdy dziecko nie
korzystało w roku szkolnym
2019/2020 z wychowania
przedszkolnego Opinia PPP
dotycząca dojrzałości szkolnej
dziecka (załączyć oryginał
bezpośrednio do sekretariatu
szkoły)

………………………………………………………………
(podać nazwę przedszkola/szkoły)

………………………………………………………………
( nr opinii, data jej wystawienia)

DANE MATKI
Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
Telefon / adres poczty elektronicznej
Miejsce pracy

DANE OJCA
Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
Telefon / adres poczty elektronicznej
Miejsce pracy

DANE OPIEKUNA PRAWNEGO
Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
Telefon / adres poczty elektronicznej
Miejsce pracy

Informacje o kandydacie
Niepełnosprawność
Kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego

(w przypadku odpowiedzi na tak
dostarczyć oryginał orzeczenia)

Orzeczenie o niepełnosprawności

Dodatkowe informacje
o dziecku

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły..

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.1
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach
do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002,
Nr101, poz.926 z późn.zm.).
3. Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany
danych zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie szkoły i dokonania
odpowiednich zmian w dokumentacji.
4. Dane podaję dobrowolnie.
5. Wyrażam zgodę/nie wyrażam2 zgody na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy
ogłoszeń w szkole, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

……………………………………
Data

1

……………………………………
Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna3

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
2
3

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić

