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Data wpływu …………………… 

                                                                                                                                      (wypełnia szkoła) 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO KLASY I                                                                                   

Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład                                                                                                        

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym w roku szkolnym 2018/2019 
 

 WYPEŁNIAJĄ RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA  DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

Nazwisko  

Imię / imiona  

Data urodzenia 
(dzień, miesiąc, rok)/ 

miejsce urodzenia 
     …………………………………                  w         …………………………………………. 

PESEL            

Stały adres zameldowania 

dziecka 

 

Miejscowość   

Ulica, nr   

Kod pocztowy  

Gmina  

Adres miejsca zamieszkania 

dziecka 

Miejscowość  

Ulica, nr  

Kod pocztowy  

Dane szkoły (wypełnić, jeśli 

dziecko należy do obwodu 

innej placówki) 

Miejscowość  

Nazwa placówki  

II. DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Dane osobowe MATKI OJCA 

Imię/imiona   

Nazwisko/nazwiska   

Telefon kontaktowy   

Adres poczty elektronicznej   

A
d

res 

m
iejsca 

zam
ieszk

an
ia 

miejscowość   

Ulica, nr   

Kod pocztowy   

 

 

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

                  data                                                                   Czytelny podpis matki / ojca / prawnego opiekuna dziecka 
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Załącznik do „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I” 

 

III. KRYTERIA POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

(dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym) 

OŚWIADCZAM, IŻ 
Zaznaczyć odpowiednie X 

TAK NIE 

Kandydat realizował roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu Samorządowym w Brudzeniu Dużym   

Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało naukę w SP w Brudzeniu Dużym w roku szk. 2018/2019 w klasie ……..   

Miejscem pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest położone w miejscowości,                              

w której jest szkoła 

matki   

ojca   

W obwodzie Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców                                                           

w zapewnieniu mu należytej opieki 
  

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej                                              

za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

data                                                                                                                    Czytelny podpis matki / ojca /prawnego opiekuna kandydata 

IV. DODATKOWE INFORMACJE o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w szkole                                                   

(stan zdrowia, specyficzne potrzeby) 

1. Czy dziecko było badane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?      Tak   Nie 

2. Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznych ( np. neurolog, psychiatra, okulista, foniatra itp.)?           Tak          Nie 

Jeśli tak, to jakiej …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Czy obserwuje Pan/i niepokojące objawy w rozwoju swojego dziecka?           Tak             Nie 

Jeśli tak, to jakie ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Czy są medyczne wskazania do udziału dziecka w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej (skierowanie od lekarza)?   Tak  Nie 

V. DEKLARACJE / ZOBOWIĄZANA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w programie „Owoce i warzywa w szkole”                                                            Tak       

Nie 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w programie „Mleko w szkole”                                                                     

  Tak       Nie 

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach i wycieczkach     Tak       Nie 

 w ramach programu dydaktyczno-wychowawczego  

Wyrażam zgodę na przegląd czystości skóry i włosów przez pielęgniarkę szkolną lub inną osobę  

wyznaczoną przez dyrektora Zespołu   Tak       Nie 

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie danych osobowych naszych i naszego dziecka w celach związanych z przyjęciem      Tak       Nie      

i pobytem dziecka w szkole ( zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133,poz.883) 

Wyrażamy zgodę na publikowanie prac oraz wizerunku naszego dziecka w prasie i na stronach                                   Tak       Nie                                            

w ramach informacji o pracy dydaktyczno-wychowawczej i promocji szkoły                                                                                       

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii / etyki*  na terenie szkoły (odpowiednie podkreślić)                         Tak       Nie                                                       

Deklaruję chęć korzystania przez moje dziecko ze świetlicy szkolnej (czynna w godz. 7-16)                                        Tak       Nie 

Deklaruję chęć korzystania przez moje dziecko z obiadów na stołówce szkolnej                                                            Tak       Nie 

Oświadczam, iż odległość przedszkola od miejsca zamieszkania wynosi ((zaznaczyć właściwe X): 
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do 3 km ,    powyżej 3 do 4 km ,   powyżej 4 do 5 km ,   powyżej 5 do 10 km ,   powyżej 10 km 

Deklaruję chęć korzystania przez moje dziecko z dowożenia autobusem szkolnym / dotyczy dzieci  zamieszkałych powyżej 3 km od szkoły/:                         

Miejscem wsiadania i wysiadania będzie miejscowość (zaznaczyć właściwe X):                                                                                                                                        

Trasa I: Janoszyce , Karwosieki Noskowice , Karwosieki Cholewice (skrzyżowanie) , Karwosieki Cholewice (most) ,                                                           

Karwosieki Cholewice(skrzyżowanie) , Suchodół , Suchodół (wieś) , Sikórz (przystanek) , Parzeń , Krzyżanowo ;                                                

Trasa II: Turza Mała(szkoła) , Turza Wielka , Cegielnia , Bądkowo Rochny ;                                                                                                                    

Trasa III: Sobowo  , Strupczewo  . 

 

Miejsce pracy, telefon 

Matki 

 

 

 

 

Ojca 

 

 

 

 

Zobowiązujemy się do: 

o  przestrzegania postanowień statutu Zespołu 

o  uczestniczenia w zebraniach rodziców  

 

Oświadczamy, że: 

1. Informacje przedstawione we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

3. Niezwłocznie poinformuję o wszelkich zmianach w podanych wyżej informacjach. 

 

Do wniosku załączam:  

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

3. …………………………………………….. 

4. …………………………………………….. 

 

 

 

………………………………                                                        ……………………………………………………………………                  

data                                                                                                     czytelny podpis matki / ojca / prawnego opiekuna kandydata 

 

                                                                                                      

 

 


