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        Poniatowa, dnia ........................... 

 

 

 Dyrektor 

        Szkoły Podstawowej 

 im. Stefana Żeromskiego  

 w Poniatowej 

 

Podanie o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy I Szkoły Podstawowej  

im. S. Żeromskiego w Poniatowej na rok szkolny 2014/2015 

 

I – Dane osobowe kandydata i rodziców 

(tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi) 

 

1. Imię / imiona  

 

 

2. Nazwisko    

 

3. Data urodzenia  

 

4. PESEL kandydata 
W przypadku braku PESEL serie i numer 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość dziecka 

 

 

 

 

5.  Imię /imiona i nazwisko 

rodziców lub opiekunów 

prawnych 

Matki  

 

Ojca  

 

6. Adres miejsca zamieszkania 

rodziców lub opiekunów 

prawnych 

 

 

 

Matki  Kod pocztowy  
Miejscowość         
Ulica i nr domu  

 

Ojca  

 

 

Kod pocztowy  
Miejscowość    
Ulica i nr domu  

 

7. Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów rodziców lub 

opiekunów prawnych – o ile 

posiadają 

 

 

 

Matki  Telefon do 
kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 
 

Ojca  Telefon do 
kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 
 

 

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

Podpis matki (opiekuna prawnego )    Podpis ojca (opiekuna prawnego ) 

 

 
W załączeniu: 

1. Kserokopia aktu urodzenia dziecka. 

2. W przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o niepełnosprawności. 

3. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( jeśli posiada ). 
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8. Kryteria ustawowe przyjęcia do szkoły 
                  (wpisać X we właściwą rubrykę) 

1. Wielodzietność rodziny dziecka  

2. Niepełnosprawność dziecka  

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców  

4. Niepełnosprawność obojga z rodziców  

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka  

6. Dziecko objęte piecza zastępczą  

 

9. Dodatkowe kryteria przyjęcia do szkoły 
1. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej szkoły  

2. Dziecko rodziców pracujących w Poniatowej  

3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki  

 

10. Oświadczenie dotyczące treści podania i ochrony danych osobowych 
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych 

podanych w podaniu. 

 

 

 

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

Podpis matki (opiekuna prawnego )    Podpis ojca (opiekuna prawnego ) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  

 

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

Podpis matki (opiekuna prawnego )    Podpis ojca (opiekuna prawnego ) 

 

 

11. Decyzja komisji kwalifikacyjnej 

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu dnia .................................. 

 

zakwalifikowała w/w dziecko do szkoły 

 

nie zakwalifikowała w/w dziecko do szkoły 

 

 

Podpisy członków Komisji: 

 

1. .......................................................  2.................................................. 

 

 

3. .......................................................  4. ................................................. 

 

 

5. ....................................................... 

 


