
  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 Z ODDZIAŁMI INTEGRACYJNYMI W EŁKU 

OD 01 WRZEŚNIA 2018 
 
 Imię (imiona) dziecka  Nazwisko dziecka  
Data urodzenia  PESEL  
Miejsce urodzenia    
Adres zamieszkania 
dziecka 

 

Adres zameldowania 
dziecka 

 

Wyrażenie chęci na zapisanie  dziecka do klasy integracyjnej TAK                                      NIE 
Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki: Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna: 
    
Adres e-mail: Adres e-mail  
Telefon:  Telefon:  
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów 
prawnych (jeśli inny niż adres zamieszkania 
dziecka) 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  
O DZIECIACH ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY  

Czy w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka?  
Czy jedno z rodziców jest pracownikiem szkoły?  
Czy szkoła znajduje się w pobliżu obwodu szkoły, do której powinien uczęszczać   
Czy szkoła znajduje się blisko miejsca pracy jednego z rodziców?  
Czy rodzina zarejestrowana jest w Programie „Ełcka Karta Rodziny 3+”  
Czy spełnione jest kryterium „samotne wychowywanie dziecka w rodzinie”  
Czy miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły?  
Czy osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem mieszka w rejonie szkoły ?  
Inne uzasadnienie: 
 

 

 
Oświadczam, że podane we wniosku informacje są prawdziwe. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia. (art. 150 ust 6 ustawy Prawo Oświatowe). 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb 
związanych z przyjęciem kandydata do szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych  (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., poz.922) Zgodność powyższych danych z prawdą 
potwierdzam własnoręcznym podpisem. W przypadku zmian jakichkolwiek danych zawartych w zgłoszeniu, 
zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. 
……………………………………………………………….    ………………………………………………………. 

Miejsce, data       Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki 
 
……………………………………………………………….    ………………………………………………………. 

Miejsce, data       Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna 
 
Ewentualne załączniki:  

1. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem, 

2. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.6)); 
 


