KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
NA ROK SZKOLNY …......../.............
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 6
im Jana Pawła II w Braniewie.
Dane osobowe dziecka
PESEL

Imię

Data urodzenia
-

Miejsce urodzenia

Drugie imię

Nazwisko

Adres zameldowania dziecka
Ulica

Nr domu

Kod pocztowy
-

Nr lokalu

Telefon domowy

Miejscowość

Adres zamieszkania dziecka, jeśli jest inny niż adres zameldowania
Ulica

Nr domu

Kod pocztowy
-

Miejscowość

Nr lokalu

Telefon domowy

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Dane
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
e-mail
Godziny pracy od - do

Matki/opiekunki

Ojca/opiekuna

Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej ( nie dotyczy w przypadku stałego zamieszkania dziecka
w obwodzie szkoły)
Lp. Kryteria spełniane przez kandydata (właściwe proszę zaznaczyć)

TAK

NIE

1.

w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

TAK

NIE

2.

miejsce pracy rodziców znajduję się w odległości bliższej, niż do
właściwej szkoły obwodowej (należy przedłożyć zaświadczenie z
zakładu pracy)

TAK

NIE

3.

dziecko pracownika naszej szkoły

TAK

NIE

4.

w obwodzie naszej szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek)
wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej
opieki (należy przedłożyć oświadczenie rodzica)

TAK

NIE

PKT

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
My niżej podpisani rodzice/prawni opiekunowie oświadczamy, iż wyrażamy zgodę/ nie wyrażamy
zgody* na uczęszczanie dziecka na religię …................................. na czas nauki w Szkole
Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.
* niepotrzebne skreślić
Oświadczenie dotyczące danych osobowych
przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w niniejszym formularzu, w celu udziału dziecka w rekrutacji i przyjęciu do klasy
Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im.Jana Pawła II w Braniewie.
TAK
NIE
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich
poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych
na stronie internetowej promującej szkołę
Zgodnie z
2002 r. Nr
zawartych
pierwszej.

Data przyjęcia karty zgłoszenia

Czytelny podpis matki/opiekunki

Czytelny podpis ojca/opiekuna

DECYZJA (wypełnia dyrektor szkoły lub przewodniczący komisji rekrutacyjnej)
DECYZJA
DATA, PODPIS I PIECZĄTKA
OSOBY UPOWAŻNIONEJ

