WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA Z OBWODU
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKOLNYM W CEGŁOWIE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1. Wnioskuję o przyjęcie mojego dziecka do klasy ………………………………...
Szkoły Podstawowej w Cegłowie.
2. Dane osobowe kandydata i rodziców / prawnych opiekunów 1

1.

Imię / imiona i nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia

3.

PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4.
5.

Imię / imiona i nazwiska rodziców /
prawnych opiekunów kandydata

Matki

Adres zamieszkania kandydata

Kod pocztowy

Ojca

Miejscowość
Ulica
Numer domu / mieszkania

6.

Adres zamieszkania rodziców / prawnych
opiekunów kandydata 2

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu / mieszkania

7.
Numery telefonów rodziców /
prawnych opiekunów kandydata
8.

Matki

Telefon do kontaktu

Ojca

Telefon do kontaktu

Czy kandydat będzie korzystał z dowożenia
w roku szkolnym 2017/2018?

TAK

NIE

3. Deklaracja w sprawie żywienia
TAK

Chcemy, aby dziecko korzystało w szkole z obiadów

NIE

4. Inne informacje o kandydacie
Czy kandydat posiada opinię lub orzeczenie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

TAK
NIE

1

Zgodnie z art.20t ust.1 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane podane w punktach 1-6 tabeli są obowiązkowe, natomiast dane w
punkcie 7 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają, nie są one obowiązkowe, ale potrzebne dla komunikacji w sprawie rekrutacji.
2

Zgodnie z art.25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu.

5. Oświadczenia obowiązujące na czas nauki w przypadku przyjęcia dziecka do Publicznej
Szkoły Podstawowej w Cegłowie
Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992
roku w sprawie organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr
36, poz.155 ze zmianami) wyrażam życzenie, aby moje dziecko uczęszczało na zajęcia:
religii rzymskokatolickiej
religii mariawickiej
……………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
Udzielam Zespołowi Szkolnemu w Cegłowie prawa do wykorzystywania bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania, zdjęć grupowych lub indywidualnych z wizerunkiem
mojego dziecka. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i
publikowanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, przez Zespół Szkolny
w Cegłowie.

……………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Oświadczenia wnioskodawcy
1.
2.

Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w
celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2017/2018. Administratorem danych jest
dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cegłowie. Mam świadomość przysługującego mi prawa
wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.
…………………………………………… data
…………………………………………… czytelny podpis matki kandydata
…………………………………………… czytelny podpis ojca kandydata

Załącznikami do wniosku są:
1.
2.

aktualne zdjęcie formatu legitymacyjnego,
opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli kandydat taką posiada,

