WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA do klasy VII
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej
Wypełniają rodzice/opiekunowie prawni - prosimy wypełnić drukowanym pismem

DANE O UCZNIU:
Nazwisko
Pierwsze imię
Drugie imię
Data urodzenia R R R R - M M - D D
Miejsce urodzenia
PESEL

Adres:
Ulica /nr domu/mieszkania
Kod pocztowy

-

Miejscowość

Powiat
Nr tel. domowego

wg wzoru: 321234567 (bez zera i kresek)

Nazwa i adres Szkoły Podstawowej do którego uczęszcza dziecko ( w której kończy klasę VI)
………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Nazwa i adres Szkoły Podstawowej (rejonowej), do której dziecko powinno uczęszczać (zgodnie ze stałym
adresem zameldowania - nazwa i dokładny adres)

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

Rodzeństwo dziecka (imię, rok urodzenia)
……………………………………………………………………………………………………………….
Odległość z domu do szkoły (ile kilometrów?) ………………………………………………………………..
Motywy wyboru szkoły …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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DANE O RODZICACH (OPIEKUNACH PRAWNYCH):
Matka (opiekun prawny):

Nazwisko i imię

Adres (wpisać, jeśli inny niż adres ucznia):
Ulica /nr domu/mieszkania
Kod pocztowy

-

Miejscowość

Powiat
Nr tel. komórkowego

wg wzoru: 600111222 (bez zera i kresek)

e-mail (do kontaktu pocztą elektroniczną):
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Miejsce pracy matki/opiekuna prawnego (nazwa, adres, telefon)
…………………………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Ojciec (opiekun prawny):

Nazwisko i imię

Adres( wpisać, jeśli inny niż adres ucznia):
Ulica /nr domu/mieszkania
Kod pocztowy

-

Miejscowość

Powiat
Nr tel. komórkowego

wg wzoru: 600111222 (bez zera i kresek)

e-mail (do kontaktu pocztą elektroniczną):
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Miejsce pracy ojca/opiekuna prawnego (nazwa, adres, telefon)
……………………………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………………….………………………………….

Uwagi rodziców/opiekunów prawnych odnośnie zdrowia dziecka (alergie, uczulenia na leki, leki
zażywane, opieka specjalistów, inne):
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………….………………….
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W jakich dziedzinach zauważają państwo uzdolnienia i zainteresowania swojego dziecka, proszę wymienić:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Czy państwa dziecko rozwijało swoje uzdolnienia, zainteresowania, talenty poprzez dodatkowe
uczestnictwo w zajęciach tanecznych, muzycznych, sportowych, językowych itp., jeśli tak proszę wymienić
w jakich:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Czy należą państwo do wspólnoty lub formacji religijnej. Jeśli tak proszę napisać do jakiej:
………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………….………………….

Oświadczam, że ww. informacje są zgodne ze stanem prawnym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji w Publicznej Szkole Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej
Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

………..………………
(data przyjęcia zgłoszenia)

……………………..…………………………………
(podpisy obojga rodziców / prawnych opiekunów dziecka)

Potwierdzam odbiór dokumentów złożonych podczas procedury rekrutacji

Bielsko-Biała, dn. …......................................

..........................................................
podpis
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