WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach
na rok szkolny ......................
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły
Proszę wypisać wszystkie szkoły, do których występujecie Państwo z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy I
w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych (wstawiając X przy szkole obwodowej):
(zgodnie z art. 156.1. wniosek o przyjęcie do szkoły publicznej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół)

1
2
3
Dane osobowe dziecka
PESEL
Pierwsze Imię

Drugie Imię

Data urodzenia

Nazwisko

Miejsce urodzenia

Adres miejsca zamieszkania dziecka
Ulica

Nr domu

Kod
Województwo

-

Miejscowość
Powiat

Nr lokalu
Gmina

Adres miejsca zameldowania dziecka
Ulica

Nr domu

Kod
Województwo

-

Miejscowość
Powiat

Nr lokalu
Gmina

Dane rodziców
Dane matki
Imię

Dane ojca
Imię

Nazwisko

Nazwisko

Telefony kontaktowe

Telefony kontaktowe

Adres e-mail

Adres e-mail

Adres zamieszkania matki
Ulica
Kod
Województwo

Nr domu
-

Miejscowość
Powiat

Adres zamieszkania ojca
Ulica
Kod
Województwo

Nr lokalu
Gmina

Nr domu
-

Nr lokalu

Miejscowość
Powiat

Gmina

Oświadczam, iż dziecko uczęszczało do Przedszkola
(podać nazwę przedszkola, miejscowość)

Dodatkowe informacje o dziecku
Uczeń/uczennica chce korzystać ze świetlicy szkolnej
Uczeń/uczennica chce korzystać ze stołówki szkolnej

TAK*
TAK*

NIE*
NIE*
*właściwe podkreślić

Czy dziecko posiada Orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?
TAK

(Proszę wstawić X)

NIE

Dodatkowe informacje (uwagi, wskazania), które zdaniem rodzica powinny być uwzględnione w związku
z zapisem dziecka do klasy pierwszej:

Data przyjęcia zgłoszenia
(wypełnia szkoła)

....................................................................
podpis rodzica

Do Wniosku załączono następujące dokumenty (wstawić x w kratkę):
1) Zaświadczenie o zatrudnieniu co najmniej jednego rodzica na terenie Jankowic, a w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej - wydruk z CEIDG

2) Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata również kandyduje lub kontynuuje naukę w SP Jankowice

3) Oświadczenie, że krewni, którzy wspierają rodziców w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki zamieszkują
na terenie Jankowic

4) Oświadczenie, że droga kandydata do SP Jankowice jest krótsza niż do szkoły obwodowej

OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz że jestem
świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów związanych
z przyjęciem dziecka do szkoły zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

……………………………………….

……………………………………………………….

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica)

POUCZENIE
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z przyjęciem dziecka do szkoły prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor szkoły.
3. Pojęcie „rodziców” dziecka oprócz rodziców i prawnych opiekunów dziecka, obejmuje także osoby
(podmioty) sprawujące zastępczą pieczę nad dzieckiem, czyli rodzinę zastępczą, osobę prowadzącą rodzinny
dom dziecka, kierującego placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczoterapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym (art. 112¹ ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. –
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.)

