(wypełnia szkoła)

Nr ks. Ucz. …….....................……..
Obwód: SP 52 GDYNIA

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni
mgr Ewa Pietrzak
Zgłoszenie dziecka do klasy I
(zamieszkałego w obwodzie SP 52 w Gdyni)

Proszę o przyjęcie do klasy I na rok szkolny ……........…. /……........…. mojego(ją) syna(córkę)
DANE DZIECKA:
…...............................................

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

(imię)

(drugie imię)

…...............................................,

(nazwisko)

urodzonego(ną) ….................................................................................. w …......................................................................,
(data urodzenia)

PESEL* _

(miejsce urodzenia)

__________

………………………………………………………………….…………….
*Uwaga: brak numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu. Podstawa prawna: art 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

zamieszkałego(łej) …........................................................., …...-.............., …......................................,
(ulica)

(miejscowość)

(kod)

zameldowanego(nej) ……….……………………………., …...-.............., …......................................,
(ulica)

(miejscowość)

(kod)

Adres zameldowania dziecka należy do obwodu szkoły …………….......................................…………………………………..……..………
(nazwa placówki)

Rodzic zobowiązuje się powiadomić szkołę o zmianie adresu zamieszkania lub zameldowania ucznia.
W obecnym roku szkolnym dziecko odbywa obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w:
…....………………………………………………....................................................................……….……………...…………………………..…………….
(nazwa przedszkola lub innej placówki)

Dane rodziców/ prawnych opiekunów
(wszystkie dane prosimy wypełnić drukowanymi literami)

Dane ojca / prawnego opiekuna

Dane matki / prawnego opiekuna

imię i nazwisko ………………………………...........................……… imię i nazwisko ………………………………...........................………
adres zamieszkania ............................................................................... adres zamieszkania ...............................................................................
………………………………………………........................................……… ………………………………………………........................................………

telefon …………………………………...…………………………........… telefon …………………………………...…………………………........…
e-mail……………………………………………………………………..…. e-mail……………………………………….………………………………..

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych1
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły
podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej
preferowanych2
1.
Pierwszy wybór
2.
Drugi wybór
3.
Trzeci wybór

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
(art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

Gdynia ,…………………………

…………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 Odpis aktu urodzenia
 Dowód osobisty rodzica do wglądu
 Potwierdzenie odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
.



1

Zgodnie z art. 20za. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech szkół.

Zgodnie z art.20 t ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest
zobowiązany taką informację podać.
2

