Data przyjęcia wniosku:

Wniosek o przyjęcie dziecka z obwodu szkoły
do klasy I Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach
w roku szkolnym 2021/2022
1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka

1

Adres miejsca zamieszkania
Kandydat w roku szkolnym 2021/2022 podlega
obowiązkowi szkolnemu (7 lat)

Właściwe zaznaczyć krzyżykiem
Tak
Nie

2. Dane rodziców dziecka:
Imię i nazwisko matki
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych

Imię i nazwisko ojca
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych

2. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia
poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia
lekarskie, itp.)
tak 
nie 
3. Czy dziecko będzie korzystało z opieki w świetlicy szkolnej
tak 

nie 

w godzinach…………………………………………………………………..

Oświadczam, że
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz że
4
jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły/przedszkola o zmianie danych zawartych we wniosku,
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych
z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Wężyska , dnia ......................

..............................................................
(czytelny podpis rodzica)

4. Przyjęcie wniosku przez dyrektora szkoły

...........................................................
(podpis dyrektora szkoły/przedszkola)

5. Pouczenie
1) Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.59,949 i 2203)
2) Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku są dyrektorzy prowadzonych przez
Gminę Krosno Odrzańskie szkół.
3) Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w pkt 1,2 i 3 wniosku, jest obowiązkowe.
4) Art. 155 ustawy Prawo oświatowe wprowadza możliwość podania innych danych
w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz
metod pracy opiekuńczo – wychowawczej. Podanie takich danych jest nieobowiązkowe.

1.
2.
3.
4.

W przypadku braku numeru PESEL dziecka należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
Wybrany posiłek zaznaczyć „X”.
Wpisać we właściwym miejscu „tak” lub „nie”.
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.

