WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO KLASY PIERWSZEJ
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu
w roku szkolnym 2016/2017
I.
DANE DZIECKA
1. Imiona i nazwisko dziecka...................................................................................................................
2. Adres zameldowania (stały/ czasowy)1...............................................................................................
3. Adres zamieszkania.............................................................................................................................
4. Nazwa i adres szkoły włałciwej obwodowo: ......................................................................................
5. Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................................
6. PESEL:
7. Czy dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne (tak/nie)1, nazwa placówki
..............................................................................................................................................................
8. Czy rodzeństwo dziecka uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Suchorzu?
Imię i nazwisko dziecka: ............................................... kl. w rok. szk. 2015/2016............................

9. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinie o kształceniu specjalnym, opinię
o wczesnym wspomaganiu1 (w przypadku posiadania w/w dokumentów należy dołączyć kopię)
II.

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW1
MATKA/OPIEKUNKA1
1. Imię i nazwisko

OJCIEC/OPIEKUN1
1. Imię i nazwisko

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)1 matki

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)1 ojca

3. Adres zamieszkania

3. Adres zamieszkania

4. Telefon kontaktowy i adres e-mail

4. Telefon kontaktowy i adres e-mail

Miejsce zatrudnienia i godz. pracy

Miejsce zatrudnienia i godz. pracy

Orzeczenie o niepełnosprawności: tak/nie

Orzeczenie o niepełnosprawności: tak/nie

1. Rodzina pełna, zastępcza, rodzic samotnie wychowujący dziecko1 (dołączyć stosowny dokument)
2. Rodzina wielodzietna (troje dzieci i więcej)

tak/nie (jeżeli tak - dołączyć oświadczenie)

3. Ograniczenie praw rodzicielskich:

tak/nie (dołączyć stosowny dokument)

4. Dodatkowe informacje:...........................................................................................................................................

5. Oświadczam, że wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I złożyłam/em w następujących placówkach (preferowana
kolejność przyjęcia):
a. ....................................................................
b. ....................................................................
c. ....................................................................

Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym2.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
z art. 233 § l kodeksu karnego.

oświadczenia

wynikającej

................................................

........................................................

miejsce i data

podpis matki/prawnej opiekunki

........................................................
podpis ojca/prawnego opiekuna

1
2

niepotrzebne skreślić
dyrektor SP Suchorze zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
• Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem
i pobytem naszego dziecka w szkole podstawowej, danych osobowych naszych i dziecka oraz
upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez zespołu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
•

Wyrażam/y zgodę na wykorzystywanie zdjęć, rysunków i wytworów do promocji szkoły zezwalam/y na
publikację prac dzieci i zdjęć z uroczystości oraz imprez szkolnych w ramach promocji szkoły.

................................................
miejsce i data

........................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu...............................................
1) zakwalifikowała dziecko do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu
2) nie zakwalifikowała dziecka do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu z
powodu.............
..................................................................................................................................................................
3) suma punktów łącznie: .............................................
Podpisy członków Komisji:

Podpis Przewodniczącego Komisji:

1. ….....................................................

..........................................................

2. ….....................................................

3. ….....................................................

