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…………………………………………………………                 
  Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata
…………………………………………………………
  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji
…………………………………………………………
  Telefon kontaktowy

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej 
z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	 

Wniosek o  przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
z dniem 1 września 2023 roku.
I  Dane osobowe kandydata i rodziców 
1.
Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 

2.
Data i miejsce urodzenia kandydata

3.
PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość














4.
Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata
Matki



Ojca

5.
Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata 

Kod pocztowy



Miejscowość



Ulica 



Numer domu /numer mieszkania

6.
Adres poczty elektronicznej 
i numery telefonów rodziców kandydata o ile je posiadają

Matki
Telefon do kontaktu




Adres poczty elektronicznej



Ojca
Telefon do kontaktu




Adres poczty elektronicznej

7
Dziecko korzystało w roku szkolnym 2022/2023 z wychowania przedszkolnego

…………………………………………………………….
(podać nazwę przedszkola/szkoły)
8.
W przypadku, gdy dziecko nie korzystało w roku szkolnym 2022/2023  z wychowania przedszkolnego Opinia PCPP-P dotycząca dojrzałości szkolnej dziecka (należy załączyć oryginał)

…………………………………………………………
( nr opinii, data jej wystawienia)



II. Dziecko posiada: ( właściwe zakreślić):
1. Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej                       TAK            NIE 
2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej                              TAK            NIE 
3. Orzeczenie o niepełnosprawności                                                   TAK            NIE 
4. Choroby dziecka: choroby przewlekłe, alergie …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Czy jesteście Państwo zainteresowani pobytem dziecka na świetlicy szkolnej
( właściwe zakreślić):  TAK         NIE



IV Deklaracje , zobowiązania rodziców( właściwe zakreślić).

Na udział mojego dziecka w wyjazdach i wycieczkach tematycznych Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135, poz. 1516)
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Na przeprowadzenie rozmów, porad i konsultacji z moim dzieckiem przez pedagoga szkolnego
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody

 
Wymagane dokumenty, zaświadczenia, inne:
1.	Dwie fotografie.
2.	Posiadane dokumenty (Opinie , Orzeczenia PP-P, Poradni Specjalistycznych i innych instytucji).
3.	Wniosek rodziców o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub nauką własnej historii i kultury. (wzór w załączeniu)


Pouczenie 
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły podstawowej  do której wniosek został złożony.
Oświadczenia wnioskodawcy
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Akceptuje statut i regulaminy szkoły oraz zobowiązuję się do postępowania zgodnie z ich ustaleniami 
	Zobowiązuję się do współpracy ze szkołą w zakresie uzyskiwania przez moje dziecko jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu. 
	Na początku roku szkolnego rodzic, opiekun prawny ucznia obowiązany jest poinformować na piśmie dyrektora szkoły lub wychowawcę klasowego  o wszelkich przeciwwskazaniach w realizacji zajęć organizowanych  przez szkołę w tym zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz każdorazowo informować o zmianie tego stanu




     ……………………………………				                     ……………………………………………
          Data                                                                                                                                       Czytelny podpis rodzica kandydata 
 








Wniosek rodziców o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub nauką własnej historii i kultury


Imiona i nazwiska rodziców/imię i nazwisko pełnoletniego ucznia: 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

Miejscowość i data: 

……………………………….…………


Imię i nazwisko dyrektora oraz nazwa szkoły: 
Maria Olga Sycz
Zespól Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) wnoszę o objęcie:

……………………………………………..…………………………………….………
(imię i nazwisko dziecka/ucznia)

od roku szkolnego   2023/2024  nauką1): 
1) języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej

Preferowana forma zajęć2):
a) dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej/mniejszości etnicznej/języka regionalnego 
b) zajęcia prowadzone w dwóch językach: polskim i języku mniejszości narodowej/mniejszości etnicznej/języku regionalnym 
c) zajęcia prowadzone w języku mniejszości narodowej 
2) własnej historii i kultury3)


Podpisy rodziców/pełnoletniego ucznia: 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………….

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek: 









 
 
1) Właściwe zaznaczyć. 
2) Zaznaczyć preferowaną formę. 
3) Nie dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 





OŚWIADCZENIE RODZICÓW
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA NAUKĘ RELIGII  W SZKOLE
 
Zgodnie z (§ 1 ust. 2), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Dz.U. nr 36 poz. 155 z późn. zm.) niniejszym:
wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka

.......................................................................................................,
(imię i nazwisko dziecka)
 
uczestniczył/uczestniczyła w zajęciach z religii ………………………………….…………………………………….
 
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:
 
…………………….…………………………………………
 
………………………………………………………………
 
..........................................., dnia ……………………………….
(miejscowość)
 
 


