
FORMULARZ PRZYJĘCIA
do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Proszę o przyjęcie mojego dziecka    ................................................................................................................................
                                                                                                                                  (imię i nazwisko)

do klasy ………… Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie w roku szk. ...................../...................
Jednocześnie zobowiązuje się do dostarczenia wymaganych dokumentów1 w wyznaczonym terminie.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA 

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI
DANE OSOBOWE UCZNIA (zgodnie z aktem urodzenia):

Nazwisko:
 
Pierwsze imię:    

Drugie imię:     

PESEL:     

 Data urodzenia:    

                                         (dzień)        (miesiąc)             (rok)

Miejsce
urodzenia:

Powiat:

Województwo:

Adres zameldowania ucznia:

ul. ……………………………………………………………. nr domu/mieszkania …………………..

………………………………………………         …………………………         …………………………………….
                                    (miejscowość)                                                       (kod pocztowy)                                                       (poczta)

Adres zamieszkania ucznia:

ul. ……………………………………………………………. nr domu/mieszkania …………………..

………………………………………………         …………………………         …………………………………….
                                    (miejscowość)                                                       (kod pocztowy)                                                       (poczta)

CZĘŚĆ B – WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI

Obecnie:
1. Jest wychowankiem:

Nazwa: ………………………………………….……………………………………………………………………………

Adres: ul. ………………………………………………………………..   nr …………………………

………………………………………………         …………………………         …………………………………….
                                    (miejscowość)                                                       (kod pocztowy)                                                       (poczta)

1 akt urodzenia (karta zdrowia– dotyczy tylko kandydatów spoza obwodu szkoły)

- -



CZĘŚĆ C – WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI

DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY*

……………………………………..………………………….
imię i nazwisko

Adres zamieszkania

ul. ……………………………………….…………………

nr domu/mieszkania ……………………….

…………………    ……………………………………….
            (kod pocztowy)                   (miejscowość)

Telefon …………………………………………………..
(dom)

…………………………………………………………...
(komórka)

…………………………………………………………..
(praca)

……………………………………………………………………….
czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

*niepotrzebne skreślić

MATKA / OPIEKUN PRAWNY*

……………………………………..………………………….
imię i nazwisko

Adres zamieszkania

ul. …………………………………………………………

nr domu/mieszkania ……………………….

…………………    ……………………………………….
            (kod pocztowy)                   (miejscowość)

Telefon …………………………………………………..
(dom)

…………………………………………………………...
(komórka)

…………………………………………………………..
(praca)

……………………………………………………………………….
czytelny podpis matki/prawnej opiekunki

*niepotrzebne skreślić 

CZĘŚĆ D – WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI

1. Czy dziecko było badane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?
2. Jeśli tak, to kiedy? …………………………………………………………………..

3. Dodatkowe informacje o dziecku (np. orzeczenie o niepełnosprawności, inne) 

……………………………………………………………………………………….

4. Czy dziecko ma problemy zdrowotne, o których powinien wiedzieć wychowawca 

klasy?

5. Jeśli tak, to proszę podać ……………………………………………………………

6. Czy Państwa dziecko będzie korzystało z zajęć świetlicy szkolnej?

7. Czy Państwa dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej?

8. Czy Państwa dziecko będzie korzystało z dowozu zorganizowanego przez gminę?

tak / nie*

tak / nie*

tak / nie*

tak / nie*

tak / nie*

CZĘŚĆ E – DOTYCZY KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY
WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI

        Oświadczamy, że ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego dziecka w czasie drogi                
do i ze szkoły.
………………………              …………………………………….     ………………………………………..
          miejscowość, data                                     czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna                      czytelny podpis matki/prawnej opiekunki

CZĘŚĆ F – DOTYCZY WSZYSTKICH

Wyrażam/my / nie wyrażam/my* zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.
nr  101,  poz.  926  z  późniejszymi  zmianami)  zawartych  w  kwestionariuszu  osobowym  przez  Szkołę  Podstawową  nr  3  im.  Jana  Pawła  II
w Wieruszowie w związku  z procesem rekrutacji oraz realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w stosunku do
mojego dziecka oraz rozpowszechnianiu wizerunku dziecka zgodnie z potrzebami szkoły (np. strona internetowa, gazeta szkolna, tablice ogłoszeń,
wycieczki, zawody sportowe, listy uczestników i laureatów konkursów itp.).

…………………………………………………………………………                 ………………………………………………………………………………………….
                        czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna                                                                               czytelny podpis matki/prawnego opiekuna

*niepotrzebne skreślić 



…………………………………..…………                 Wieruszów, dnia ……………………………….
        imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów

…………………..………………………….
                             adres zamieszkania

Do dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Jana Pawła II
w Wieruszowie

       Proszę o zorganizowanie nauki religii katolickiej dla mojego dziecka…………………………….…………………. .
                       (imię i nazwisko dziecka)

…………………………………………..
               podpis rodziców/prawnych opiekunów


