
Wniosek   rodziców  /  prawnych opiekunów  * 

o  przyjęcie dziecka   do  Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  H. Sienkiewicza   w   Turku 

ROK SZKOLNY 2020/2021    (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) 

1. Nazwisko  dziecka  -  ………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 

2. Imiona   dziecka      -  ………………………………………………………..……………………………………………..…….. 
 

3. Data  urodzenia       -   ……………………………………………………………………………………………………..…….. 
 

4. Miejsce  urodzenia   -  ……………………………………………………………………………………………………..…….. 
 

5. Numer   pesel            -  ……………………………………………………………………………………………………..….... 
 

6. Imiona  rodziców dziecka     -   matki  ……………………………………………………tel. ………………..……….. 
 

                                                   ojca    ……………………………………………………… tel. …………………..……. 
 

7. Nazwisko  rodziców  dziecka  -  matki  …………………………………………………………………………..………. 
 

                                                   ojca   ………………………………………………………………………………..………. 
 

8.  Adres  zameldowania  - ………………………..……………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...……                                                                            
 

9. Adres  zamieszkania  -  …………………………..……………………………………………………………………..……… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...……                                                 
 
 

10. Miejsce  pracy  rodziców   /  prawnych  opiekunów   
 

Matki  ………………………………………………………………………………………………… tel. ………………….………. 
 

Ojca   …………………………………………………………………………………………….…… tel. ..………………………… 
 

11.  Dodatkowe  informacje  o  dziecku  (  orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności, opinia  lub  
orzeczenie  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  itp.) 

TAK                                    NIE* 

               Jeżeli  tak,  proszę  podać  numer  i  datę  wydania  orzeczenia. 

               …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 12. Liczba dzieci w rodzinie  …………………… 

13. Dodatkowe  informacje  o  dziecku, które rodzic chciałby przekazać. 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

      14.  Kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem z  przyznaną się  liczbą  punktów: 

                                          ( właściwe zaznaczyć  x ): 
      
             1) kandydat i jego rodzice/opiekunowie zameldowani są na pobyt stały w Turku - 15 punktów; 

             2) miejsce pracy jednego lub obojga rodziców/opiekunów kandydata znajduję się w obwodzie  
                   szkoły - 5 punktów; 

             3)   kandydat objęty kształceniem specjalnym - 10 punktów; 

             4) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, posiada 
             status ucznia szkoły o przyjęcie do której ubiega się kandydat - 5 punktów; 

             5)  wielodzietność rodziny kandydata - 5 punktów; 

             6)   niepełnosprawność w rodzinie kandydata – 5 punktów. 

 

15.   *Wyrażam zgodę   /   nie wyrażam zgody na umieszczanie zdjęć mojego dziecka związanych  
           z   życiem  szkoły  (uroczystości, konkursy itp.) na tablicach i  gablotach informacyjnych 
           w budynku szkoły, na stronie  internetowej  naszej  szkoły  oraz 
           w lokalnej prasie i innych mediach przez cały okres nauki mojego dziecka w szkole 
           podstawowej.    
 

   16. *Wyrażam zgodę    /    nie wyrażam zgody na przetwarzanie  danych  osobowych zawartych 
           w  niniejszym  wniosku,  w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły oraz przez cały  
           okres nauki mojego dziecka w szkole podstawowej.  

     17.   Przetwarzanie danych zawartych w powyższym wniosku odbywać się będzie zgodnie z ustawą 
            o ochronie danych osobowych  (art.23 ust.1 i 2 oraz art.24 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

           danych    osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) 

 

                                                            

………………………………………………………………                          

                                                                                                     Data  i  podpis  rodzica  /  opiekuna 

 

    

 

       (  * właściwe podkreślić )                                              


