Warszawa, dnia ..……..…… 2017 r.

…………………………………………………….…
Imiona i nazwisko ucznia (zgodnie z aktem urodzenia)

……………………

……………………………..

Data urodzenia (ucznia)

Miejsce urodzenia (ucznia)

……………………………………………………….
Nazwisko(a) i imiona rodziców (prawnych opiekunów)

PODANIE
o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 376
przy ul. gen K. Ziemskiego 22 w Warszawie

Proszę o przyjęcie syna/córki* ..................................................................................................,
ucznia/uczennicy* klasy ............. Szkoły Podstawowej Nr …….. w …………………………,
do klasy ……………. Szkoły Podstawowej Nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 w Warszawie
w roku szkolnym 2017/18.
1. Adres zameldowania kandydata :

……………

…………………………………….……

………………………………….

(miejscowość)

(kod pocztowy)

(ulica nr domu i mieszkania )

2.Adres zamieszkania kandydata :

……………

………………………………………

(kod pocztowy)

………………………………….

(miejscowość)

(ulica nr domu i mieszkania )

3.Telefony kontaktowe:
………………………………
(telefon domowy)

……………………………………….
(telefon kontaktowy do ojca)

………………………………….
(telefon kontaktowy do matki)

4.PESEL ucznia
5.Obywatelstwo
6. Szkoła Podstawowa rejonowa (numer i dokładny adres-dotyczy tylko uczniów spoza rejonu)

Do podania należy dołączyć dwa aktualne zdjęcia do legitymacji szkolnej.
Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
............................................................................

*niepotrzebne skreślić

(czytelne podpisy prawnych opiekunów)
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KARTA KANDYDATA
1. Osiągnięcia ucznia – dyplomy, wyróżnienia dołączamy do podania w formie kserokopii dyplomów lub
wyróżnień.

2. Deklarowany wybór drugiego języka obcego
Język niemiecki
Język hiszpański
Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego ze względów organizacyjnych.

3. Informacja dotycząca dotychczasowej nauki języka obcego (podaj ilość lat efektywnej nauki):
Język niemiecki

Język hiszpański

Język angielski

4. Deklarowany wybór zajęć edukacyjnych
A - Religia
B - Etyka
C - Religia i etyka
Dziecko nie będzie uczestniczyło w żadnych z powyższych zajęć (A - C)

5. Zainteresowania lub inne prośby dotyczące przydziału do klasy:

6.Czy dziecko będzie jadło obiady w stołówce szkolnej
TAK

NIE

1. Zobowiązuję się zapewnić udział mojego dziecka w zajęciach wynikających z programu szkoły w cyklu
edukacyjnym.
2. Wyrażam zgodę na upublicznienie, poprzez wywieszenie w budynku szkoły, wyników rekrutacji.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w cyklu edukacyjnym oraz
umieszczanie wizerunku mojego dziecka na szkolnej stronie internetowej z siedzibą w Warszawie, ul. gen.
K. Ziemskiego 22 dla celów związanych z realizacją ustawy o systemie oświaty oraz ustawy prawo
oświatowe. Szkoła nie będzie przekazywała w/w danych innym podmiotom. Zostałem poinformowany o
przysługującym mi prawie wglądu do danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
4. Oświadczam, że dane podane w Karcie Kandydata są prawdziwe.
............................................................................
(czytelne podpisy rodziców)

Podania należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 (obecne Gimnazjum126).
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