WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecka do klasy
pierwszej obwodowej1 Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
J. Korczaka
na rok szkolny 2016/2017 - rocznik 2010
www.sp1sobotka.pl
..........................................................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych,
……………………………………………………….
………………………………………………………
adres do korespondencji

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
w Sobótce
Pani A. Majdecka - Budziłek
Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych2
Proszę wypełnić literami drukowanymi
1. Imię/imiona i nazwisko
kandydata…………………………………………………………………………………………………
2. Data urodzenia kandydata
….……………………………………………………………………………………………………
3. PESEL kandydata
…………………………………………………………………………………………………………
W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4. Adres zamieszkania kandydata i rodziców/opiekunów prawnych
………………………….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
5. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych kandydata – o ile
je posiadają
…………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Zgodnie z Art.20e ust.1 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2015 r. poz .2156) o systemie oświaty, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się dzieci
zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.
2 Zgodnie z Art. 20u ustawy o systemie oświaty, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5, 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 komunikowania się
z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
1

…………………………………………..
……………………………………………
czytelne podpisy obojga rodziców (opiekunów prawnych)

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie do potrzeb
związanych z zapisem dziecka do szkoły, 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, do którego wniosek został złożony.
Oświadczenie wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla
potrzeb związanych z zapisem dziecka do szkoły 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.).

……………………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………..
……………………………………………
czytelne podpisy obydwojga rodziców/opiekunów prawnych

Proszę o wpisanie znaku X we właściwym miejscu.
Wyrażam zgodę na umieszczenie nazwiska i imienia mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do
szkoły.
Nie wyrażam zgody na umieszczenie nazwiska i imienia mojego dziecka na liście dzieci przyjętych
do szkoły.

W przypadku niewyrażenia zgody lista będzie niejawna i dostępna wyłącznie w sekretariacie
szkoły.
…………………………………………..
……………………………………………
czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Do wniosku Rodzic dołącza opinię o gotowości szkolnej wydaną przez przedszkole/oddział
przedszkolny w szkole. W przypadku nieuczęszczania dziecka do zerówki należy dołączyć opinię
z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o możliwości podjęcia nauki w szkole podstawowej.
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