Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego/siedmioletniego z obwodu szkoły do pierwszej klasy
Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2017/2018
Proszę o przyjęcie dziecka do

ZESPOŁU SZKÓŁ W ORAWCE
(nazwa placówki i adres)
I. Dane dziecka
Dane osobowe
PESEL

imię

data urodzenia

drugie imię

miejsce urodzenia

Adres zamieszkania
ulica

kod pocztowy

nazwisko

nr domu

miejscowość

powiat

nr lokalu

województwo

gmina

Adres zameldowania ( jeśli inny niż zamieszkania)
ulica

kod pocztowy

nr domu

miejscowość

powiat

nr lokalu

województwo

gmina

II. Dane rodziców/opiekunów prawnych
dane matki/opiekunki prawnej*
dane ojca/opiekuna prawnego*
imię i nazwisko

imię i nazwisko

telefon kontaktowy

telefon kontaktowy

poczta elektroniczna

poczta elektroniczna

adres zamieszkania ( jeśli inny niż dziecka)
ulica
kod pocztowy
miejscowość
poczta

adres zamieszkania ( jeśli inny niż dziecka)
ulica
kod pocztowy
miejscowość
poczta

III. Dodatkowe informacje o dziecku

Spostrzeżenia rodziców dotyczące
trudności rozwojowych

Deklaracja korzystania z obiadów w
stołówce szkolnej

tak

nie

Deklaracja pobytu dziecka w
świetlicy szkolnej*(jeżeli obydwoje
rodzice pracują)

tak

nie

do godziny…………
Deklaracja dotycząca korzystania
przez dziecko z dowozów szkolnych
Inne wnioski rodziców

tak

nie

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 1991 r. 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.
2.

3.

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z
aktualnym stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb
zawiązanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm. )
Zapoznałem się z zasadami rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Orawce.

………………………………………………………………….
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………………..
czytelny podpis wnioskodawcyrodzica/prawnego opiekuna dziecka

