Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY „I”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZUCINIE na rok szkolny 2017 / 2018

Zwracam się z prośbą o przyjęcie naszego dziecka :
1. DANE OSOBOWE DZIECKA
a

Imię/ imiona / i nazwisko

b

data i miejsce urodzenia

c

adres zamieszkania

d

adres zameldowania

e

Nr PESEL

2. SYTUACJA RODZINNA DZIECKA :


informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich ..................................................................

3. ORGANIZACJA POBYTU W SZKOLE :


dziecko będzie uczęszczało na świetlicę szkolną

TAK 

NIE 

TAK 

NIE 

4.


Czy rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej w
Szczucinie

5. DANE OSOBOWE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

MATKA

OJCIEC

OPIEKUN PRAWNY

imię i nazwisko
adres zamieszkania
e-mail
telefon

osobisty:
do pracy:

6. INNE INFORMACJE O DZIECKU :

a) Nazwa przedszkola, do którego dziecko uczęszczało (ewentualnie adres):
…………………………………………………………………………………..……………………………………
b) Nazwisko i imię kolegi lub koleżanki (jedna, maksymalnie dwie osoby), z którym dziecko chciałoby
być w jednej klasie (To życzenie powinno być obustronne i znaleźć potwierdzenie we wniosku kolegi lub koleżanki.):
……………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………….. ………..
c) Informacje o stanie zdrowia dziecka (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, diety itp.), które mogą
mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole:
.....................................................................................................................................................

d) Ewentualne zalecenia lekarskie:
…………………………………………………………………………………………………………….
e) Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności:

TAK 

NIE 

f) Dziecko posiada dokumenty wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną:


orzeczenie o wczesnym wspomaganiu

TAK 

NIE 



orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

TAK 

NIE 



opinię psychologiczno – pedagogiczną

TAK 

NIE 

7. Rodzina pełna, niepełna, zastępcza __________________________________________________
8. Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich __________________________________________
9. Dodatkowe informacje _____________________________________________________________
10. Informacje dotyczące miejsc pracy rodziców/opiekunów
MATKA / OPIEKUNKA
OJCIEC / OPIEKUN
Miejsce pracy:
Miejsce pracy:
Telefon:
Zawód:
Czas pracy od-do

Telefon:
Zawód:
Czas pracy od-do

11. JAKO RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI) ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO:






przestrzegania postanowień Statutu Szkoły, (http://podstawowa-szczucin.avanet.net.pl)
podawania do wiadomości szkoły zmian w podanych wyżej informacjach,
przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły osobiście lub przez inne upoważnione osoby,
przyprowadzanie do szkoły tylko zdrowego dziecka,
uczestniczenia w zebraniach rodziców.

Oświadczamy, że przedłożone informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażamy zgodę na wykorzystywanie w/w
danych przez szkołę w celu przetwarzania ich dla potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych ( art.23 ust.1 i 2 oraz art.24 ustawy z 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm. Wszyscy nauczyciele szkoły zobowiązani są do
zachowania tajemnicy służbowej.)

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz.
926) przyjmuję do wiadomości, że:
1.
Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Szczucinie,
2.
dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania,
3.
dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
4.
przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
5.
dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot.
realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii

Szczucin, dnia ..............................

.............................................................
(czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ....................................................


zakwalifikowała dziecko do klasy I w Szkole Podstawowej w Szczucinie



nie zakwalifikowała dziecka z powodu

...........................................................................................................................
Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej:
…………………………………………….

