WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY
spoza obwodu szkoły
na rok szkolny 2019/2020
Zwracam się z prośbą o przyjęcie dziecka: ……………………………………….…………….
(imiona i nazwiska)

urodzonego………………… w …………………………PESEL:…………...………………...
(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

zameldowanego: miejscowość: …………………………… kod pocz. …………………..……
ul…………………………………………………… nr domu…………. nr mieszkania…….…
zamieszkałego: miejscowość:……………..……………….. kod pocz. ……………………..…
ul…………………………………………………………… nr domu…… nr mieszkania….….
do klasy ………….Szkoły Podstawowej……………………………………..…........................
.......................................................................................................................................................
Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w……………………........................
………….......................................................................................................................................
(nazwa i adres przedszkola, numer telefonu)

Informuję, że szkołą obwodową mojego dziecka jest szkoła ……………………………….….
………………………………………………………………………………………………...…
(nazwa i adres szkoły, numer telefonu)

Dane adresowe rodziców/opiekunów prawnych:
Matka/opiekun prawny……………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko, adres, numer telefonu)

Ojciec/opiekun prawny….…………………………………………………………………....…
(imię i nazwisko, adres, numer telefonu)

Pouczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z
postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U z 2018 r. poz. 996 ze zmianami)
2. Administratorem danych zawartych we wniosku jest szkoła.
Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz oświadczeniu dane są
zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

………………………………

…………………………………………….

(miejscowość i data)

(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

OŚWIADCZENIE
WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Przy każdej informacji proszę zaznaczyć właściwy kwadrat.

TAK

NIE

TAK

NIE

Kandydat zamieszkuje gminę Grodzisk Wielkopolski
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej szkole (jeżeli w
szkole tej prowadzone były oddziały przedszkolne)

TAK

NIE

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie wnioskowanej szkoły

Pouczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym oświadczeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r. poz. 996 ze zmianami)
2. Administratorem danych zawartych w oświadczeniu jest szkoła.
Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz oświadczeniu dane są
zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

………………………………

…………………………………………….

(miejscowość i data)

(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

