…………………………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica dziecka
…………………………………………………………
Adres do korespondencji

Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Grodzisku
w roku szkolnym 2018/2019 – dzieci spoza obwodu szkoły
I. Dane osobowe kandydata i rodziców1
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)
Nazwisko i imię/imiona dziecka:
Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Nr PESEL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres zamieszkania dziecka
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Adres zameldowania dziecka (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

II.

Nr lokalu:

Dane rodziców

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejsce pracy i dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej
Miejsce pracy:
Telefon:

Adres e-mail:

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejsce pracy i dane kontaktowe ojca/ opiekuna prawnego
Miejsce pracy:
Telefon:

III.

Adres e-mail:

Dziecko posiada (właściwe zakreślić):
1. Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej
2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
3. Orzeczenie o niepełnosprawności

TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE

Zgodnie z Art. 149 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice
posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego
komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
1

IV.

Dodatkowe informacje:

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod
opiekuńczo – wychowawczych proszę o wskazanie poniżej istotnych danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie
i rozwoju psychofizycznym dziecka:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Deklaracje, zobowiązania rodziców( właściwe zaznaczyć X)
TAK

V.

NIE

Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach z religii
(Zgodnie z §1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i
szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmian
Publikowanie informacji i fotografii mojego dziecka związanych z
działalnością szkolną np. gazetka szkolna, strona internetowa
Przeprowadzenie rozmów, porad i konsultacji z moim dzieckiem
przez pedagoga szkolnego
INFORMACJA
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U.Nr133, poz. 883, art.24,32.35) informuję
Pana/Panią, że administrator danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku zbiera
i przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
Informuję, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do zbierania danych oraz uzupełnienia, uaktualniania, czy sprostowania
w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lun nieprawdziwe. Jednocześnie informuję, że administrator
danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem .

OŚWIADCZENIE WOLI
1.

Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie
i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Grodzisku, a także moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowych w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

2. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.2
3. Akceptuje statut i regulaminy szkoły oraz zobowiązuję się do postępowania zgodnie z ich ustaleniami.
4. Zobowiązuję się do współpracy ze szkołą w zakresie uzyskiwania przez moje dziecko jak najlepszych
wyników w nauce i zachowaniu.
…………………………………….……………………………

Grodzisk, dn. ..…………………

………………………………………………………….………
Czytelny podpis rodziców kandydata

Wypełnia szkoła
Ucznia przyjęto do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku w dn. ………………
do klasy …………………… w roku szkolnym ………………….. .
Wpisano do księgi ucznia pod nr ……………………. .

Grodzisk, dn. ..………………………

…………………………………………
Podpis Dyrektora szkoły

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

