Skawina,……………………………
WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
…………………………………………………………………………………………………...
(podać nazwę szkoły)

NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. W przypadku, gdy pytanie wymaga
udzielenia odpowiedzi, należy zakreślić odpowiednio TAK lub NIE
Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności .

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imiona

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

TAK

NIE

Dziecko zamieszkałe poza gminą Skawina

TAK

NIE

Dziecko będzie korzystać ze świetlicy szkolnej

TAK

NIE

Dziecko będzie korzystać ze stołówki (obiady)

TAK

NIE

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
(niepotrzebne skreślić)

Opiekun

Jest rodzicem

Jest opiekunem
prawnym

Nie udzielił
informacji

IMIONA

Nie żyje

Nieznany

NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Gmina

Miejscowość

Kod
pocztowy

Ulica
Nr mieszkania

Nr domu

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon
Adres email
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
(niepotrzebne skreślić)

Opiekun

Jest rodzicem

Jest opiekunem
prawnym

Nie udzielił
informacji

IMIONA

Nie żyje
NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Gmina

Miejscowość

Kod
pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania
DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Telefon
Adres email

Nieznany

Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko.
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko.
...................................................
podpis rodzica

Oświadczam, że nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka, oraz że nie sprawuje
On/Ona opieki nad dzieckiem i nie wychowuje go wspólnie ze mną.
...................................................
podpis rodzica

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może zostać zweryfikowane w trakcie postępowania
rekrutacyjnego.
5

Wymagane udokumentowanie: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2013r. poz.135, ze zm.)
………………………………………………………………………………………………………………………

JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO
OŚWIADCZENIA.
……………………..………...…………….
podpis ojca/opiekuna prawnego

................................................................
podpis matki/opiekunki prawnej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we Wniosku Rekrutacyjnym zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
…………………………………………………………………………….…………………………………………

Komisja Rekrutacyjna przy …………………………………………………………………..
(podać nazwę szkoły)

w dniu ..............................
a) zakwalifikowała/nie
w dniu …………..

zakwalifikowała

dziecko

do

postępowania

rekrutacyjnego

b) przyznała dziecku ( liczba punktów) .........................
c) przyjęła/ nie przyjęła dziecko z powodu : ......................................................................

…………………………..…………
podpis przewodniczącego Komisji

…………………………………………
podpisy członków Komisji

