Wszystko wypełniamy drukowanymi literami.

załącznik nr 1

Data wpływu wniosku……………………………

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczytnie
na rok szkolny 2021/2022
DANE OSOBOWE DZIECKA:
Imię .................................................
Drugie imię ....................................................
Nazwisko ……………………………………………………………………………………..
Data urodzenia (DD-MM-RRRR)
-

Miejsce urodzenia

PESEL

Adres zameldowania dziecka: ………………………………………………………………………..
…............................................................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka: ………………………………………………………………………….
..….........................................................................................................................................................
(jeśli jest inny niż adres zameldowania)
Szkoła obwodowa dziecka wg zamieszkania: ……………………………………………………….
...............................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły)

Dziecko chce uczęszczać do klasy I o profilu (proszę zaznaczyć x):

□ogólnorozwojowa,
□pływanie.
Dziecko chce uczyć się języka obcego (proszę zaznaczyć x):

□ angielski,
□niemiecki.
Dziecko chce uczęszczać na zajęcia (proszę zaznaczyć x):

□ religii,
□ etyki.

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
Matka:
Imię: ……………………..………………………………..…
Nazwisko: …………………….………………...……………
Nr telefonu: …………………..………………………………
Adres zamieszkania: ….………………………………………………………..
E-mail: ……………………..……………………………………………………
Ojciec:
Imię: ……………………..………………………………..…
Nazwisko: …………………….………………...……………
Nr telefonu: …………………..………………………………
Adres zamieszkania: ….………………………………………………………..
E-mail: ……………………..……………………………………………………
DODATKOWE INFORMACJE (proszę zaznaczyć x):

□ dziecko jest objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną (orzeczenie lub opinia wydane przez
poradnię psychologiczno – pedagogiczną – dołączyć do wniosku),

□ jestem zainteresowana/y pobytem mojego dziecka w świetlicy,
□ jestem zainteresowana/y dowożeniem dziecka do szkoły z miejscowości……………………….
(dowożenie obejmuje tylko następujące miejscowości: Lemany, Janowo, Marksewo, Dębówko, Zielonka, Stare Kiejkuty, Sędańsk,
Ulążki, Wałpusz, Kobyłocha, Romany, Kaspry, Trelkowo, Trelkówko, Ochódno)

□ jestem zainteresowana/y dożywianiem w stołówce szkolnej,
□ inne ważne informacje o dziecku (stan zdrowia, alergie):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe. Jestem świadoma/y/
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń1.
………………………………….
miejscowość, data
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ………………….……….………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ………..………………...………………….

Zgodnie z art. 151, ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, wymagane oświadczenie, jako potwierdzenie spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
1

