…………………………………….
( data złożenia wniosku)

ZGŁOSZENIE DZIECKA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
(dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)



do klasy pierwszej*

 do oddziału przedszkolnego*

Dane dziecka:
Imię (imiona) i nazwisko dziecka ………………………………………………..……………………
Data i miejsce urodzenia dziecka ……………………………………………………….…………….
PESEL dziecka

Adres zamieszkania dziecka
………………………………………………………………………………….………………
Adres zameldowania dziecka na pobyt stały
………………………………………………………………………………..………………………...
Imiona i nazwisko rodziców dziecka/prawnych opiekunów oraz kontakt telefoniczny i mailowy
………………………………………………………………………………….………………….......
…………………………………………………………………………………………………………..
 Czy dziecko posiada orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?
TAK

NIE

(jeśli TAK proszę załączyć kserokopię orzeczenia lub opinii)
 Czy dziecko posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności wydane przez
Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:*
TAK
NIE
(jeśli Tak proszę załączyć kserokopię orzeczenia)
Jednocześnie informuję, że:
 szkołą rejonową mojego dziecka jest ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Dodatkowe informacje o kandydacie:
 czy dziecko realizowało roczne przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku?
TAK

NIE

 rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, której dotyczy
rekrutacja
TAK

NIE

 kandydat zamieszkuje w obwodach innych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Nasielsk
TAK

NIE

 w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców
(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki
TAK

NIE

 miejsce pracy rodziców znajduje się na terenie Gminy Nasielsk
TAK

NIE

W celu wykazania spełniania ww. kryteriów rodzice dziecka (opiekunowie prawni)
zobowiązani są dostarczyć dokumenty:
1. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły.
2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka.
3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka (babcia, dziadek).
4. Zaświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców dziecka (prawnych opiekunów).

DANE O RODZINIE KANDYDATA
Ojciec dziecka - pracuje/nie pracuje
/praca stała, na czas określony, dorywcza, sezonowa, urlop tacierzyński, urlop wychowawczy/*
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U. Nr 88 z dnia
02.08.1997r.) „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą.
….......................................................
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

Matka dziecka - pracuje/nie pracuje
/praca stała, na czas określony, dorywcza, sezonowa, urlop macierzyński, urlop wychowawczy/ *
Świadoma odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U. Nr 88 z dnia
02.08.1997r.) „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą.
….......................................................
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

Ilość członków rodziny na utrzymaniu................................
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w niniejszym podaniu w celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału przedszkolnego
bądź klasy pierwszej w szkole podstawowej. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie
z ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Podpis rodziców/prawnych opiekunów dziecka

……………………………………
……………………………………

*właściwe podkreślić

