Warszawa, dn. ..........................................

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 143
im. Stefana Starzyńskiego
Warszawa, al. St. Zjednoczonych 27
Dotyczy: przyjęcia dziecka do klasy .........................

PODANIE

Zwracam się z prośbą o przyjęcie naszego dziecka..................................................................
do SP nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie do klasy ...........................................
w roku szkolnym 20............ / 20............

Dane ucznia:
Imię i nazwisko ucznia:............................................................................................................
Drugie imię ucznia: .................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................................
PESEL:

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

Imiona rodziców ( prawnych opiekunów ):
ojca: .......................................................................
matki: .....................................................................
Adres stałego zameldowania:.....................................................................................................
.........................................................................................................
Adres zamieszkana:

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

Telefony kontaktowe rodziców: ojca .........................................................................................
matki: .......................................................................................
Adres i numer szkoły rejonowej:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu zgodnie z ustawą z
dn.29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883 dla celów związanych z
rekrutacją).

Podpis rodzica:

Szkoła Podstawowa nr 143
im. S. Starzyńskiego w Warszawie
al. Stanów Zjednoczonych 27
tel. 22 617 72 32 fax 22 672 86 74 e-mail: sekretariat@sp143.waw.pl
ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY

/

Dane osobowe dziecka

PESEL
.............................................................................
Nazwisko

Imię

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

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

Drugie imię
.............................................................................
Data urodzenia (DDMMRRRR)

Miejsce urodzenia

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

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

Adres zameldowania dziecka
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

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

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

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

Kod pocztowy
..........................
Województwo
........................................

Miejscowość
...............................................
Gmina
...............................................

Adres zamieszkania dziecka (jeśli jest inny niż adres zameldowania)

Ulica
....................................................................
Kod pocztowy
..........................
Województwo
..........................................

Nr domu

Nr lokalu

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

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

Miejscowość
............................................
Gmina
............................................

Dane szkoły obwodowej (jeśli zgłoszenie do szkoły poza obwodem)

Nazwa
............................................................................................
Ulica

Nr

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

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

Miejscowość

Województwo

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

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

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka

Nazwisko (obecne)
..................................................................................
Imię
..................................................................................
Telefon kontaktowy
...............................................
Adres zamieszkania (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)
Ulica
..........................................................................
Kod pocztowy
........................

Nr domu

Nr lokalu

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

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

Miejscowość
...............................................

Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka

Nazwisko
......................................................................................
Imię
......................................................................................
Telefon kontaktowy
................................................
Adres zamieszkania (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)
Ulica
...............................................................................
Kod pocztowy
.......................

Nr domu

Nr lokalu

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

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

Miejscowość
............................................

Inne telefony kontaktowe (babcia, dziadek...)
1..........................................................................
2..........................................................................
3..........................................................................
Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:
1. Czy dziecko posiada/będzie posiadało orzeczenie/opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej?
TAK
NIE
2. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach 7.00 – 18.00. Czy dziecko będzie korzystało z opieki
świetlicy?
TAK
NIE
3. Czy dziecko będzie korzystało z obiadów na terenie szkoły?
TAK

NIE

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu, w systemach informatycznych w celu
przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły podstawowej. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Warszawa, .................................
(data)

.............................................
(podpis rodzica/opiekuna)

