Żegoty, dn ………………………………………………..

Dyrektor
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Żegotach

PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W Żegotach

Proszę o przyjęcie mojego dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię (imiona) i nazwisko
urodzonego …………………………………… w …………………………………………….PESEL …………………………
(data)
(miejscowość)
z dniem 01 września .................... do klasy …………………... w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Żegotach, w roku szkolnym .................... .
Adres zamieszkania dziecka:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zameldowania dziecka:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Szkoła*/ przedszkole*/, do której obecnie uczęszcza
dziecko…………………………………………………………………………………………………………………………………….
DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Imiona i nazwisko matki/opiekuna prawnego:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Wykształcenie ……………………………………………… Zawód ……………………………………………………………..
Miejsce pracy………………………………………………………………………..………………………………………………….
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………..

Imiona i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego:
………………………………….…………………………………………………………………..…………………………………………..
Wykształcenie ……………………………………………… Zawód ……….………………………………………………………
Miejsce pracy………………………………………….......................................................................................
Telefon kontaktowy: ………………………………………
INFORMACJE DODATKOWE:
Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
Jeśli tak, zaznacz właściwy kwadrat.
niewidomy
słabo słyszący
niesłyszący
niepełnosprawny ruchowo upośledzony w stopniu lekkim

tak

nie

słabo widzący
inne, jakie ……………………….

Opinie o specyficznych trudnościach w nauce:
dyslektyk

dysortografik

dysgrafik

dyskalkulik

Nr opinii ……………………………………………………………
Oświadczam, że jestem ustawowym opiekunem małoletniego/niej.
…………………………………….
(data)

…………….……………………………………….………………
(czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych)

Pouczenie:
1.

2.

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) i ustawy z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Żegotach.

Oświadczenia wnioskodawcy:
1.
2.

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym1.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

……………………………………………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
1

Zgodnie z art. 233. § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) - kto, składając zeznanie mające
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

