WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku
na rok szkolny 2022/2023
I. Informacje o uczniu
1. Nazwisko

2. Imię

3. Drugie imię

…………………………………………..
4. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

…………………………………………..
5. Miejsce urodzenia

…………………………………………..

-

-

…………………………………………..…………………………………………..

6. PESEL
7. Przedszkole, do którego
uczęszczało dziecko
8. Obwód szkoły podstawowej
Adres zameldowania
9. Kod pocztowy

12. Kod pocztowy

10. Miejscowość

11. Ulica, numer

…………………………………………..
Adres zamieszkania

…………………………………………..

13. Miejscowość

14. Ulica, numer

-

…………………………………………..
II. Dane rodziców / prawnych opiekunów

…………………………………………..

15. Nazwisko i imię matki / opiekunki prawnej

16. Nazwisko i imię ojca / opiekuna prawnego

…………………………………………………………………..
Adres zamieszkania matki / opiekunki prawnej

…………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego

17. Kod pocztowy

-

18. Miejscowość
……………………………………...

19. Kod pocztowy

-

20. Miejscowość
……………………………………...

21. Ulica, numer

22. Ulica, numer

…………………………………………………………………..
23. Telefon komórkowy
24. Telefon domowy

…………………………………………………………………..
25. Telefon komórkowy
26. Telefon domowy

…………………………………

…………………………………

…………………………….

27. Zatrudniony/prowadzi działalność
rolniczą/gospodarczą*
Miejsce pracy (nazwa zakładu, adres, telefon)/

…………………………….

28. Zatrudniony/prowadzi działalność
rolniczą/gospodarczą*
Miejsce pracy (nazwa zakładu, adres, telefon)/

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….
29. Adres e - mail

……………………………………………………………….
30. Adres e - mail

……………………………
31. Uczeń zamieszkuje na terenie gminy Miasto Kraśnik

…………………………………

III. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 6 w Kraśniku.

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Jeżeli tak, proszę podać klasę ……….
IV. Pobyt dziecka (proszę zaznaczyć TAK lub NIE)
*) niewłaściwe skreślić
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a) Dziecko będzie uczęszczać do świetlicy szkolnej przed zajęciami.
b) Dziecko będzie uczęszczać do świetlicy szkolnej po zajęciach.
V. Dodatkowe informacje o dziecku (np. stan zdrowia, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta,
zalecenia lekarskie, itp.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
32. Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

TAK

NIE

VI. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych
a) Oświadczam, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
b) Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do szkoły w dniu 1 września i braku
c) informacji o przyczynie jego nieobecności w placówce, w ciągu 7 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy przyjętych
do szkoły.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu przeprowadzenia
rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku. Jednocześnie
d)
oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie
dostępu do treści danych oraz poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
33. Otrzymałam/em Klauzulę informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych.
Kraśnik, dnia ………………………..

Kraśnik, dnia …………………………..

…………………………………...

…………………………………...

podpis matki/prawnej opiekunki

podpis ojca/prawnego opiekuna

VII. Oświadczenia dotyczące uczęszczania na lekcje religii
OŚWIADCZENIE *)
Proszę o zorganizowanie lekcji religii dla mojego syna/córki*)……………………………….…………………......
ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku.
…………….…………………………….
podpis rodzica/prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE *)
Informuję, że moje dziecko ………..………………………..……… nie będzie uczęszczało na lekcje religii w Szkole
Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku.
Zostałem/am poinformowany/a, że podczas trwania lekcji religii moje dziecko ma zapewnioną opiekę w świetlicy
szkolnej. Jednocześnie informuję, że w przypadku, gdy zajęcia z religii są pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu
zobowiązuję się do zapewnienie opieki nad dzieckiem. ………………………………..
…………….…………………………….
podpis rodzica/prawnego opiekuna
*) niewłaściwe skreślić
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