
Data przyj^cia wniosku:

WNIOSEK O PRZYJ^CIE DZIECKA SPOZA REJONU DO KLASY PIERWSZEJ
PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 33 IM. HENRYKA JORDANA

W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Dane dotyczqce dziecka:

Nazwisko

I mi 5

Drugie imie

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL/nr paszportu

Adres statego zameldowania

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu

Miejscowosc

Nr mieszkania

Wojewodztwo

»

Adres zainieszkania (wypelnic jesli inny niz adres zameldowania)

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu

Miejscowosc

Nr mieszkania

Wojewodztwo

II. Dane dotycz^ce rodzicow, opiekunoW prawnych dziecka:

Nazwisko

Imie

Adres zamieszkania

Adres zameldowania (wypelnic
jesli inny niz adres zamieszkania)

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Inne telefony kontaktowe

Ojciec/Opiekun prawny Matka/Opiekun prawny



III. Informacje dotycz^ce przyj^cia do szkoly:

1. Dla dzieci rodzicow pracuj^cych zawodowo szkola zapewnia opiek? swietlicow^.
Proszc dokonac deklaracji udzialu dziecka w zaicciach swietlicowych podkreslaiac
wybrana opcie:
a) Deklaruje potrzebe udziahi dziecka w zajeciach swietlicowych w godz

b) Nie deklaruje potrzeby udzialu dziecka w zajeciach swietlicowych.

2. Deklaracja rodzicow/opiekunow prawnych* dotyczaca nauki religii w szkole.
Oswiadczamy, ze nasze dziecko bedzie/nie bedzie* uczestniczyio na lekcji religii w szkole.

3. Deklaracja rodzicow/opiekunow prawnych* dotyczaca etyki w szkole.
Oswiadczamy, ze nasze dziecko bedzie/nie bedzie* uczestniczyio na lekcji etyki w szkole.

IV. Wykaz zat^cznikow do wniosku:

Lp.

1.

2.

3.

4.

Rodzaj zalqcznika

Zaswiadczenie o odbyciu rocznego przygotowania praedszkolnego

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Orzeczenie o potrzebie ksztakenia specjalnego

Inne (wymienic)

Tak Nie

»

Oswiadczenia zgtaszajqcego:

1. Oswiadczam, ze podane we wniosku oraz zalacznikach do \\niosku dane sa zgodne z aktualnym stanem
faklycznym.l .

2. Wyrazain zgode na przelwarzanie danycli osobovvych zawartych w niniejszym wniosku i zalacznikach
do wniosku dla potrzeb zwiazanych z postepowaniem rekmtacyjnym, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobovvych (Dz. U. z 2002 r. nr 101. poz. 926 z pozn. zm.).

3. Wyrazam zgode na przekazanie tych danych szkole podstawowej oraz organowi zalozycielskiemu
i organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami oswiatowj'mi w zakresie zwiazanym z procesem
ksztalcenia i przetwarzanie tych danych przez te podmioty.

4. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz zalacznikach do wniosku jest dyrektor
szkory.

5. Przyjmuje do wiadomosci, ze przysluguje mi prawo wgladu do przetwarzanych danych osobowych i ich
poprawiania w siedzibie szkoly.

6. Oswiadczam, ze w przy^padku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu,
niezwlocznie powiadomi^ o nich dyrektora szkoly.

7. Zapoznalem/am si^ z tresci^ powyzszych pouczen.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Niepofrzebn

1'Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - klo, sMadajqc zeznanie majqce stuzyc za dowod w postepowaniu sqdowym luh
imiyin postepowaniu prmvadzonytn na podstawle ustavy, zezna nieprawdf lub zataja prawde podlega karze pozbawienia
wolnosci do 3 hit.



zat. nr 1 do wniosku o przyj^cie dziecka spoza rejonu

imi^ i nazwisko rodzica)

(adres)

Oswiadczenie rodzicow/prawnych opiekunow kandydata
o ucz^szczaniu rodzeristwa do szkoty.

Imif i nazwisko rodzenstwa

Stopien pokrewienstwa w stosunku do kandydata.

Adres zamieszkania rodzenstwa

Oswiadczam, ze ww. rodzenstwo kandydata

uczf szcza do Szkoly Podstawowej nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu

Pouczenie:
1. Jestem swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.1

2. Adrninistratorem danych osobowych zawartych w oswiadczeniu jest dyrektor szkoty.

Przyjmuj^ do wiadomosci:
1. Ww. dane osobowe zbierane s^ w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoty, a w

przypadku przyjecie w celu realizacji podstawowych zadaii dydaktycznych, wychowawczych i
opiekunczych.

2. Przystuguje mi prawo dostepu do przekazanych danych i ich poprawiania na terenie szkoly.

Oswiadczam:
1. Wyrazam zgode na gromadzenie, przetwarzanie i udost^pnianie danych osobowych zawartych w

oswiadczeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z2002 r. nr 101, poz. 926 zpozn. zm.).

2. Zapoznatem/-am sie z tresci^ powyzszych pouczen.

Zabrze,
(data) (podpis osoby sktadaja_cej oswiadczenie)

zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego- kto, sktadajqc zeznanie majqce siuzyc za dowod w postqpowaniu sqdowym lub innym

post^powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdq lub zataja prawdq podlega karze pozbawienia wolnosci do 3 lot.



zat. nr 2 do wniosku o przyj^cie dziecka spoza rejonu

(imi^ i nazwisko rodzica)

(adres)

Oswiadczenie rodzicow/prawnych opiekunow kandydata
o zamieszkaniu w obwodzie szkoty krewnego lub innej osoby.

Imif i nazwisko krewnego lub innej osoby

Adres zamieszkania krewnego lub innej osoby

Tel. kontaktowy krewnego lub innej osoby

Oswiadczam, ze ww. osoba ,

zamieszkuje w obwodzie Szkoly Podstawowej nr 33 im. H. Jordana w Zabrzu

Pouczenie:
1. Jestem swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.'
2. Administratorem danych osobowych zawartych w oswiadczeniu jest dyrektor szkoly.

Przyjmuj^ do wiadomosci:
1. Ww. dane osobowe zbierane s^ w celu sprawnego przeprowadzema procesu rekrutacji do szkoly, a w

przypadku przyjecie w celu realizacji podstawowych zadari dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuriczych.

2. Przysluguje mi prawo dostepu do przekazanych danych i ich poprawiania na terenie szkofy.

Oswiadczam:
1. Wyrazam zgode na gromadzenie, przetwarzanie i udostepnianie danych osobowych zawartych w

oswiadczeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z pozn. zm.).

2. ZapoznalemAam sie z tresci^ powyzszych pouczeri.

Zabrze,
(data) (podpis osoby sktadajqcej oswiadczenie)

zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego- kto, sktadajqc zeznanie majqce stuzyc za dowod w postqpowaniu sqdowym lub innym

postqpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawde_ lub zotaja prawdg podlega karze pozbawienia wolnosci do 3 lot.



zat. nr 3 do wniosku o przyj^cie dziecka spoza rejonu

(imiq i nazwisko rodzica)

(adres)

Upowaznienie do sprawowania opieki nad kandydatem w drodze do i z szkoty

i^ i nazwisko kandydata

Imif i nazwisko osoby upowaznionej

Adres zamieszkania osoby upowaznionej

Tel. osoby upowaznionej

Niniejszym upowazniam ww. osobe^

do sprawowania opieki nad kandydatem

Pouczenie:
1. Jestem swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywych informacji.1

2. Administratorem danych osobowych zawartych w upowaznieniu jest dyrektor szkoty.

Przyjmujf do wiadomosci:
1. Wvv. dane osobowe zbierane s^ w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoty, a w

przypadku przyjecie w celu realizacji podstawowych zadan dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuriczych.

2. Przysluguje mi prawo dostepu do przekazanych danych i ich poprawiania na terenie szkoty.

Oswiadczam:
1. Wyrazam zgode na gromadzenie, przetwarzanie i udostepnianie danych osobowych zawartych w

upowaznieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z2002 r. nr 101, poz. 926 zpozn. zm.).

2. Zapoznalem/-am sie z trescia^ powyzszych pouczen.

Zabrze,
(data) (podpis osoby nadaja.cej upowaznienie)

zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego- kto, sktadajqc zeznanie majqce sluzyc za dowod w postqpowaniu sqdowym lub innym

postqpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdq lub zataja prawdg podlega karze pozbawienia wolnosci do 3 lot.



zat. nr 4 do wniosku o przyj^cie dziecka spoza rejonu

i nazwisko rodzica)

(adres)

Zgoda osoby upowaznionej do sprawowania opieki nad kandydatem

if i nazwisko kandydata

i£ i nazwisko osoby upowaznionej

Adres zamieszkania osoby upowaznionej

Tel. osoby upowaznionej

Niniejszym wyrazam zgode^ na •

sprawowania opieki nad ww. kandydatem, zgodnie z nadanym upowaznieniem

Pouczenie:
1. Jestem swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywych informacji.1

2. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest dyrektor szkoty.

Przyjmujf do wiadomosci:
1. Ww. dane osobowe zbierane sa w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoty, a w

przypadku przyjecie w celu realizacji podstawowych zadari dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuriczych.

2. Przysluguje mi prawo dostepu do przekazanych danych i ich poprawiania na terenie szkoty.

Oswiadczam:
1. Wyrazam zgode na gromadzenie, przetwarzanie i udostepnianie danych osobowych zawartych w

formularzu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z pozn. zm.).

2. Zapoznatem/-am si§ z trescia powyzszych pouczen.

Zabrze,
(data) (podpis osoby upowaznionej)

zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu kornego- kto, sktadajqc zeznanie majqce stuiyc za dowod w postepowaniu sqdowym lub innym

post^powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawde lub zataja prawde_ podlega karze pozbawienia wolnosci do 3 lot



zai nr 5 do wniosku o przyj^de dziecka spoza rejonu

i nazwisko rodzica)

(adres)

Oswiadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata
o usytuowaniu miejsca pracy w obwodzie SP nr 33 im. H. Jordana w Zabrzu

if i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

Nazwa zakladu pracy

Adres zakladu pracy .......................

Oswiadczam, ze ww. zaklad pracy

znajduje w rejonie Szkoly Podstawowej nr 33 im. H. Jordana w Zabrzu

Pouczenie:
1. Jestem swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.1

2. Administratorem danych osobowych zawartych w oswiadczeniu jest dyrektor szkoly.

Przyjmuj^ do wiadomosci:
1. Ww. dane osobowe zbierane 53 w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoty, a w

przypadku przyjecie w celu realizacji podstawowych zadari dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuriczych.

2. Przysluguje mi prawo dostepu do przekazanych danych i ich poprawiania na terenie szkofy.

Oswiadczam:
1. Wyrazam zgod§ na gromadzenie, przetwarzanie i udostepnianie danych osobowych zawartych w

oswiadczeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z pozn. zm.).

2. Zapoznatem/-am sie z trescia^ powyzszych pouczen.

Zabrze,
(data) (podpis osoby sktadajqcej oswiadczenie)

zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego- kto, sktadajqc zeznanie majqce stuzyc za dowod w post^powaniu sqdowym lub innym

postqpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdq lub zataja prawdq podlega karze pozbawienia wolnosci do 3 lot.


