WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA/ UCZENNICY DO KLASY IV
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
W ROKU SZKOLNYM 20…./20…..
Proszę czytelnie wypełnić drukowanymi literami.
1. Dane ucznia/uczennicy:
pierwsze imię

drugie imię

nazwisko

dzień

miesiąc

rok

miejsce urodzenia

numer ewidencyjny PESEL

Adres zamieszkania dziecka:
miejscowość

kod pocztowy

ulica

nr domu

nr mieszkania

nr domu

nr mieszkania

Adres zameldowania dziecka:
miejscowość

kod pocztowy

ulica

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów ucznia/uczennicy:

imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna

adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna (jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka)

imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna

adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna (jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka)

3. Kontakt:
Numer telefonu komórkowego
matki

ojca

Adres e mail:
matki……………………………………….

ojca……………………………………………

4. Pełna nazwa obwodowej szkoły podstawowej i jej adres:

5. Dodatkowe ważne informacje o dziecku:
Czy dziecko będzie korzystało z obiadu w szkole?

TAK

NIE

Czy dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej?

TAK

NIE

6 . Zobowiązuję się do:
o Przestrzegania postanowień statutu szkoły
o Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach
o Uczestniczenia w zebraniach rodziców
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK. oświadczamy, że podane wyżej dane
są zgodne ze stanem faktycznym.
Data i podpis rodziców/prawnych opiekunów ................................................................................
• Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
zawartych we wniosku, w systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami
oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz.1000). Administratorem danych jest dyrektor szkoły.
……….............................................................
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
• Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka (bez podpisu) z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej
szkoły.
………..............................................................
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Załączniki:
(Podstawa prawna: ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, poz.59)

1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948),
3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem,
4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860),
5. inne

UWAGA!
Do wniosku proszę dołączyć dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem, nazwiskiem.

