Data przyjęcia wniosku ..........................

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PURDZIE
Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2017/2018
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojej córki/mojego syna …………………………………………………
(imiona i nazwisko)

urodzonej/urodzonego………………………………… w………………………..…., PESEL……………………..……
(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

zameldowanego: ul. ……………………w……………………. kod pocztowy…………...…............................
zamieszkałego: ul. …………………… w……………………...kod pocztowy…………...…………………………….
do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Pezały w Purdzie w roku szkolnym
2017/2018
*Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu w………………..…....,
co poświadczę dokumentem do 30 .06.2017 r. – „Informacją z przedszkola”
*Dziecko nie odbyło wcześniejszego przygotowania przedszkolnego. W załączeniu
przedstawiam opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr …….. w ……………………………
(* odpowiednie wypełnić)
Informuję, że szkołą rejonową mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa nr… w……………….
II. Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych:
Imię i nazwisko ojca ……………………………………., adres zamieszkania ……………………..………..
tel. …………………………………………..
Imię i nazwisko matki………………………………., adres zamieszkania ………………………………………..
tel. …………………………………………..
III. Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy: od ……………… do………………….
( W tym roku świetlica funkcjonuje od 6.30 do 16.00, duży wpływ na godziny pracy świetlicy
ma organizacja dowozu uczniów przez Gminę)
IV. Wnioskuję o zorganizowanie dla mojego dziecka nauki religii TAK/NIE ( właściwe zakreślić)
V. Oświadczenia



Zgadzam się na przeprowadzenie kontroli czystości mojego dziecka przez pielęgniarkę
szkolną.
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody na umieszczanie prac dziecka i jego wizerunku na
terenie placówki i na stronie internetowej placówki.



Oświadczam, że dobrowolnie udzieliłem/udzieliłam informacji dotyczących danych
osobowych dziecka, rodziny. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie
danych osobowych naszych i dziecka, w celach związanych z przyjęciem i pobytem w szkole
naszego dziecka przez Dyrektora Szkoły zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1997r. o
ochronie danych osobowych.

………………………………………..
(miejscowość i data)

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

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja kwalifikacyjna w dniu ................................................................................................................
Zakwalifikowała ww. dziecko do I klasy szkoły podstawowej od 1 września 2017 r.
Nie zakwalifikowała dziecka z powodu...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpis przewodniczącego Komisji i Członków
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

