Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie
Studzian 338, 37-200 Przeworsk
tel/fax 166487635 e-mail: zsstudzian@wp.pl www.spstudzian.pl

WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do
Szkoły Podstawowej im Św. Brata Alberta w Studzianie

Prosimy o przyjęcie dziecka do klasy ..............................w roku szkolnym 20........./20............
I.

Dane osobowe dziecka:

Dane identyfikacyjne dziecka
Imiona
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
i miejsce urodzenia
Adres zameldowania dziecka
Kod pocztowy
Ulica

Miejscowość
Nr domu
Adres zamieszkania dziecka

Kod pocztowy
Ulica

Miejscowość
Nr domu

II.

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej
Nr telefonu kontaktowego
Adres poczty elektronicznej

Adres zamieszkania
Kod pocztowy, miejscowość
Ulica, nr domu
Adres zameldowania
Kod pocztowy, miejscowość
Ulica, nr domu

Imię i nazwisko ojca /opiekuna prawnego
Nr telefonu kontaktowego
Adres poczty elektronicznej
Adres zamieszkania
Kod pocztowy, miejscowość
Ulica, nr domu
Adres zameldowania
Kod pocztowy, miejscowość
Ulica, nr domu

III.

Dodatkowe informacje o dziecku i o rodzinie:

1. Rodzina: pełna, niepełna, rozbita, inna ............................................................................
2. Rodzeństwo (imię i rocznik):……………………………………………………………
...........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
3. Warunki materialne rodziny: bardzo dobre, dobre, wystarczające, złe
4. Ogólny rozwój i stan zdrowia dziecka: prawidłowy, choroby przewlekłe, wady
rozwojowe,potrzeby zdrowotne…………....................................................……………
5. Uzdolnienia, predyspozycje dziecka: ..................................................................……….
6. Badanie dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: ................................…..
7. Uczęszczanie na zajęcia logopedyczne i inne zajęcia specjalistyczne:
...........................................................................................................................................
Zgody, deklaracje i zobowiązania rodziców:

IV.

Zobowiązujemy się
podawania zmian
zaistniałych
w

…………………………………………………………………..(podpisy
rodziców/ opiekunów prawnych )
powyższych

informacjach.

Wyrażamy zgodę na
samodzielne
wychodzenie dziecka
ze szkoły po odbytych
zajęciach.
Deklarujemy / nie
deklarujemy
uczestnictwo dziecka w
zajęciach z religii.
Wyrażamy życzenie,
aby dziecko uczyło się
w szkole języka

………………………………………………………………….(podpisy
rodziców/ opiekunów prawnych )

………………………………………………………………….(podpisy
rodziców/ opiekunów prawnych )

………………………
jako dodatkowego.

…………………………………………………………………..(podpisy
rodziców/opiekunów prawnych)

Zobowiązujemy się do
doraźnych

kontaktów

ze szkołą
i

uczestniczenia

spotkaniach

w

………………………………………………………………….(podpisy
rodziców/opiekunów prawnych)

dla

rodziców.

V. Oświadczenia rodziców
Oświadczamy, że przedłożone
informacje są
(odpowiedzialność karna z art. 233 kodeksu karnego).

zgodne

ze

stanem

faktycznym

…………….………………………… …………
( podpisy rodziców / opiekunów prawnych)

Studzian, dnia ……………………

Klauzula informacyjna dotyczą przetwarzania danych osobowych w zakresie naboru do
szkoły podstawowej znajduje się na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń w
szkole.

