WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO KLASY PIERWSZEJ
w Zespole Szkół w Wysokiem
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
w roku szkolnym ………………
I. DANE DZIECKA
1. Imiona i nazwisko dziecka ……………………………………………………………................
2. Adres zameldowania (stały/czasowy)*
…………………………………………………………………………………………..…………
3. Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………..............
4. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………................
5. PESEL …………………………………………………………………………………................
6. Czy dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne (tak/nie)*, nazwa placówki
…………………………………………………………………………………………..................
7. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne
……………………………………………………………………………………........................
8. Czy dziecko posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym, opinię o niepełnosprawności, opinię
o wczesnym wspomaganiu* (w przypadku posiadania w/w dokumentów należy dołączyć kopię
w załączeniu) TAK/NIE
II DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKA/PRAWNY OPIEKUN

OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN

1.

Imię i nazwisko matki /opiekuna prawnego

1. Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

2.

Adres zameldowania (stały/czasowy)*matki

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)* ojca

3.

Adres zamieszkania matki

3. Adres zamieszkania ojca

4.

Telefon kontaktowy

4. Telefon kontaktowy

5.

Adres poczty elektronicznej

5. Adres poczty elektronicznej

1. Rodzina pełna, niepełna, zastępcza*…………………………………………………………………..
2. Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich:
……………………………………………………………………………………………………………

3. Dodatkowe informacje:
…………………………………………………………………………………………………................
....................................................................................................................................................................
4. Informacje dotyczące miejsc pracy rodziców/opiekunów*
MATKA/PRAWNY OPIEKUN
Miejsce pracy:

OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN
Miejsce pracy:

Telefon:

Telefon:

Zawód:

Zawód:

Czas pracy od-do

Czas pracy od-do

Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………
miejsce i data

………………………………………………………
podpis ojca, matki/ prawnego opiekuna

*niepotrzebne skreślić
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i
pobytem naszego dziecka w oddziale przedszkolnym, danych osobowych naszych i dziecka oraz
upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez dyrektora szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wysokie, dn. …………………..
………………………….
podpis matki

Załączniki:
1. kopia aktu urodzenia dziecka
2. potwierdzenie zameldowania/oświadczenie o miejscu zamieszkania *
3.zaświadczenie o rocznym przygotowaniu przedszkolnym dziecka

Wniosek dla dzieci spoza obwodu szkoły

…………………………..
podpis ojca

ZGŁOSZENIE DZIECKA
DO KLASY PIERWSZEJ
w Zespole Szkół w Wysokiem
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
w roku szkolnym ……………..
I. DANE DZIECKA
1. Imiona i nazwisko dziecka ……………………………………………………………................
2. Adres zameldowania (stały/czasowy)*
…………………………………………………………………………………………..…………
3. Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………..............
4. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………................
5. PESEL …………………………………………………………………………………................
6. Czy dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne (tak/nie)*, nazwa placówki
…………………………………………………………………………………………..................
7. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne
……………………………………………………………………………………........................
8. Czy dziecko posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym, opinię o niepełnosprawności, opinię
o wczesnym wspomaganiu* (w przypadku posiadania w/w dokumentów należy dołączyć kopię
w załączeniu) TAK/NIE
II DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKA/PRAWNY OPIEKUN

OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN

6.

Imię i nazwisko matki /opiekuna prawnego

1. Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

7.

Adres zameldowania (stały/czasowy)*matki

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)* ojca

8.

Adres zamieszkania matki

3. Adres zamieszkania ojca

9.

Telefon kontaktowy

4. Telefon kontaktowy

10. Adres poczty elektronicznej

5. Adres poczty elektronicznej

1. Rodzina pełna, niepełna, zastępcza*…………………………………………………………………..
2. Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich:
……………………………………………………………………………………………………………

3. Dodatkowe informacje:
…………………………………………………………………………………………………................
....................................................................................................................................................................
4. Informacje dotyczące miejsc pracy rodziców/opiekunów*
MATKA/PRAWNY OPIEKUN
Miejsce pracy:

OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN
Miejsce pracy:

Telefon:

Telefon:

Zawód:

Zawód:

Czas pracy od-do

Czas pracy od-do

Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………
miejsce i data

………………………………………………………
podpis ojca, matki/ prawnego opiekuna

*niepotrzebne skreślić
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i
pobytem naszego dziecka w oddziale przedszkolnym, danych osobowych naszych i dziecka oraz
upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez dyrektora szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wysokie, dn. …………………..
………………………….
podpis matki

Załączniki:
1. kopia aktu urodzenia dziecka
2. potwierdzenie zameldowania/oświadczenie o miejscu zamieszkania*
3. zaświadczenie o rocznym przygotowaniu przedszkolnym dziecka

Zgłoszenie dla dzieci z obwodu szkoły

…………………………..
podpis ojca

