Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach.
Rok szkolny 2018/2019

Uwaga! Wniosek wypełnić pismem drukowanym
DANE DZIECKA

(dane muszą być zgodne z aktem urodzenia dziecka)

Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenia
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
PESEL
Obywatelstwo
DANE MATKI

Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
Telefon
Adres poczty elektronicznej
DANE OJCA

Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
Telefon
Adres poczty elektronicznej

INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. Nr 0 poz. 1182
przyjmuję do wiadomości, że:

Administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach z siedzibą przy ul. Wicka Rogali 18

dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania,

dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka w
nagłych okolicznościach, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i
elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły.

dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot.
realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii.

dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

Chojnice dnia ……………………………….……

………………………………………………………..…………………..

Chojnice dnia ........................................

................................................................................

Data i podpisy rodziców(prawnych opiekunów)

Dodatkowe informacje

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Nazwisko i imię dziecka
Czy syn/córka ma uczęszczać do kasy sportowej.

TAK

NIE

Czy szyn /córka ma uczęszczać do klasy integracyjnej.

TAK

NIE

Czy syn /córka posiada orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.

TAK

NIE

TAK

NIE

Czy syn/córka będzie uczęszczać
do świetlicy szkolnej

(podkreślić właściwą odpowiedź )

……………………………………………………….
……………………………………….….…….…….
Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

………………………..…………………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)

…….………………………….………………………..……
(adres)

OŚWIADCZENIE
O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka
……………………………..…..………………………………………..………………..,
(imię i nazwisko dziecka)

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej.
Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem do oddziału
szkoły podstawowej):
Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Data
urodzenia

PESEL

Miejsce nauki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

………………………………, dnia ………………….….
(miejscowość)

…………………………………………………...
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wielodzietność oznacza rodzinę
wychowującą troje i więcej dzieci.
Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą), zamieszkałą pod wspólnym adresem, składającą się
z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które
ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą
niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie
zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
*Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

OŚWIADCZENIE OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ
KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Ja niżej podpisany/a
............................................................................................................................. ....................
Zamieszkały/a...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)

oświadczam, że jestem matką/ojcem/opiekunem prawnym samotnie wychowującym dziecko:
…................................................................................................................................................. ..............................
(imię i nazwisko dziecka zgłaszanego do szkoły)

(data urodzenia dziecka)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

………………………………, dnia ………………….….
(miejscowość)

…………………………………………………...
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Wyjaśnienie:

samotnym wychowywaniu
dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

*Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA
CZASOWEJ OPIEKI NAD KANDYDATEM PRZEZ INNE OSOBY DOROSŁE ZAMIESZKAŁE W
POBLIŻU SZKOŁY

Ja niżej podpisany/a
............................................................................................................................. ....................
Zamieszkały/a...........................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)

oświadczam, że …………….………………..…………………………………………..…………...,
(imię i nazwisko dziecka)

wymaga czasowej opieki. Opiekę nad dzieckiem będzie sprawował/a
……………………………………………………………..………………………………………………..
(imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania)

……………………………………………………………………………………..………………………

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.*

………………………………, dnia ………………….….
(miejscowość)

…………………………………………………...
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) O UCZĘSZCZANIU DO SZKOŁY
RODZEŃSTWA KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Ja niżej podpisany/a
............................................................................................................................. ....................
Zamieszkały/a...........................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)

oświadczam, że rodzeństwo..………………..…………………………………………..…………...,
(imię i nazwisko dziecka)

uczęszcza do Szkoły Podstawowej………………..

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

………………………………, dnia ………………….….
(miejscowość)

…………………………………………………...
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) O ZAMIESZKANIU
W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

Ja niżej podpisany/a
............................................................................................................................. ....................
Oświadczam, że mieszkam w:................................................................................................

............................................................................................................................. ....................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)

Razem ze mną mieszka syn/córka..………………..…………………………………………..……....
(imię i nazwisko dziecka)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

………………………………, dnia ………………….….
(miejscowość)

…….....……………………………………………....
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

