WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 8
im. Jana Pawła II
w Policach

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018.
Dziecko obecnie uczęszcza do Przedszkola ………….…………………………………………
Zgodnie z adresem zameldowania szkołą rejonową jest………………………...………………
Proszę o wypełnienie pismem drukowanym.
1.DANE DZIECKA
1. Nazwisko dziecka……………………………………………………………………………
2. Pierwsze imię dziecka ………………………………………………………………………
3. Drugie imię dziecka…..………………………………………………………………………
4.

Data i miejsce urodzenia dziecka……………………………………………………………

5. PESEL dziecka……….………………………………………………………………………
6. Adres zamieszkania dziecka…………………………………….…………………………
7. Adres zameldowania dziecka ………………………………………………………………
2. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW* DZIECKA
*

1. Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki ………………………………………………………
2. Telefony kontaktowe …………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………
*

4. Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna …………………………………………………
5. Telefony kontaktowe …………………………………………………………………………
6. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………

Oświadczam, że spełniam następujące kryteria rekrutacyjne:

Kryterium

Adres

Liczba
punktów

W SP 8 Police obowiązek szkolny spełnia
rodzeństwo dziecka w klasach I-VI.

6

Miejsce pracy co najmniej jednego z
rodziców(opiekunów prawnych) znajduje się
w obwodzie SP 8 Police
(Proszę podać nazwę i adres)

2

Niepełnosprawność dziecka.

2

Dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Police
(Proszę podać adres).

3

Dziecko uczęszczało do oddziału
przedszkolnego w SP 8

1

Proszę
wstawić X

Suma punktów (wypełnia Komisja
Rekrutacyjna)

Dodatkowe informacje

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że podane informacje są prawdziwe. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego
dziecka dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

……………………………….…………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów*
Załączniki:
1. Kopia aktu urodzenia dziecka
2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.
3. Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o miejscu zatrudnienia.
4. Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o miejscu zamieszkania dziecka.
*Właściwe podkreślić

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
Kandydat uzyskał ........ punktów.
*Został/ *Nie został przyjęty do klasy pierwszej w roku 2017/2018.
…………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………
Data

*niepotrzebne

skreślić

..…………………..………………..
Podpis Przewodniczącego Komisji

