Podanie o przyjęcie do kl. II – VIII Szkoły Podstawowej nr 218

………………………………

Warszawa, dnia …..………..

(imię i nazwisko Rodzica)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 218
w Warszawie
Oświadczam, że córka/syn: …………………………………………........................
urodzona/y w dniu …………….…… w…………….…….. woj. ………………………
zamieszkuje przy ul. ………………………………….………..………. w Warszawie.
Dla dziecka jest to:1
meldunek stały

meldunek tymczasowy

miejsce zamieszkania.

Szkołą rejonową wg miejsca stałego zameldowania dla dziecka jest Szkoła
Podstawowa nr ………w ……………………….., ul. ……………………………………
Proszę o przyjęcie dziecka do klasy ….…. Szkoły Podstawowej nr 218
im. Michała Kajki w Warszawie od dnia …………… w roku szkolnym ………....
Jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za przyprowadzanie
dziecka do i ze szkoły i będę pokrywać koszty z tym związane.
Uzasadnienie prośby o przyjęcie dziecka (dotyczy kandydatów spoza rejonu szkoły):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………
Czytelny podpis obojga rodziców
UWAGA :
W chwili złożenia podania w szkole Rodzic zobowiązany jest do okazania dowodu
osobistego oraz dokumentu zawierającego numer PESEL dziecka.
Podstawa prawna: § 6 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zmianami).
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Właściwe podkreślić

Dane do księgi uczniów:
1. Nazwisko ucznia........................................................................................................
2. Imiona ucznia ............................................................................................................
3. Urodzona/y dnia ............................w...................................woj................................

4. Pesel dziecka
5. Adresy dziecka:
meldunek stały

czasowe miejsce
meldunek czasowy zamieszkania
dziecka

miejscowość
kod pocztowy
ulica
nr domu/mieszk.

6. Prawni opiekunowie:
stopień
pokrewieństwa*
imię
nazwisko
zawód**
adres zamieszkania
Rodzica
tel. domowy
tel. komórkowy
tel. do pracy
e - mail

matka/opiekun prawny

ojciec/ opiekun prawny

7. Rodzeństwo w SP 218:
imię i nazwisko ......................................................................... klasa ………….
8.Dziecko posiada specjalistyczne opinie, orzeczenia (jakie)***:
…………………………………………………………………………………………...
......................................
(podpis wypełniającego)
*W razie ograniczonej opieki rodziców, wyrok sądu do wglądu
** Wpis dobrowolny
***Prosimy o dostarczenie orzeczenia
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych
w podaniu dla potrzeb rekrutacji oraz potrzeb wynikających z organizacji pracy w szkole.

(podpis wypełniającego)
………………………
Stwierdzam zgodność danych dziecka zawartych w podaniu na podstawie:
aktu urodzenia/dowodu dziecka/paszportu/ ....................................................

…………………………………..
(podpis pracownika szkoły)

