
Załącznik nr 1 do  

regulaminu Rekrutacji  do klasy I  

w Szkole Podstawowej w Boguszewie  

w roku szkolnym 2020/21 

 
Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie 

WNIOSEK O  PRZYJĘCIE  DZIECKA  DO  KLASY  „I”   
W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  w BOGUSZEWIE w roku szkolnym 2020/21 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 

a Imię (imiona) i nazwisko  

b data i miejsce urodzenia  

c adres zamieszkania  

d adres zameldowania   

e Nr PESEL  

 

2. DANE OSOBOWE RODZICÓW  /  PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 MATKA OJCIEC OPIEKUN PRAWNY 

imię i nazwisko    

adres zamieszkania    

 telefon 

 

osobisty:    

do pracy:    

 
3. INNE INFORMACJE O DZIECKU : 
 

a) Nazwa przedszkola, do którego dziecko uczęszczało i gdzie ukończyło roczne 
przygotowanie przedszkolne (ewentualnie adres): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

b) Dziecko posiada dokumenty wydane przez Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną:             (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem X) 

 orzeczenie o wczesnym wspomaganiu TAK   NIE  

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego TAK   NIE  



 opinię psychologiczno – pedagogiczną TAK   NIE  

 * Wskazane, jednak nie obowiązkowe, jest podanie w/w informacji lub dołączenie kopii dokumentów 
ze względu na możliwość udzielenia dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez Szkołę. 

c) czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 
znakiem X)    

TAK   NIE  

 

- jeżeli TAK, to w jakich 
godzinach…………………………………………………………………. . 

d) czy dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii?                  

TAK   NIE  

 

e) czy dziecko będzie uczęszczało na lekcje etyki?                    

TAK   NIE  

 

f) czy dziecko będzie uczęszczało na lekcje języka mniejszości narodowej?                    

TAK   NIE  

  

Jeżeli wybrano odpowiedź TAK proszę o podkreślenie w jakiej formie realizowana 
ma być nauka: 

 prowadzenia zajęć edukacyjnych w języku mniejszości etnicznej   

 prowadzenia dodatkowej nauki języka mniejszości etnicznej  jako 
dodatkowego przedmiotu w formie odrębnych zajęć   

 prowadzenia wszystkich zajęć edukacyjnych (z wyjątkiem języka polskiego 
oraz treści dotyczących historii i geografii Polski)  w dwóch językach: polskim 
oraz języku mniejszości etnicznej będącym drugim językiem nauczania 

oraz jaki to język……………………………………………………………….. 

g) inne informacje o dziecku(uzdolnienia, indywidualne potrzeby np. logopeda itp.) (pole 

nieobowiązkowe) 

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

6. JAKO  RODZICE  (OPIEKUNOWIE PRAWNI)  ZOBOWIĄZUJEMY  SIĘ DO: 

 



 przestrzegania postanowień Statutu Szkoły,  

 podawania do wiadomości szkoły zmian w podanych wyżej informacjach,  

 uczestniczenia w zebraniach rodziców.  
 

Oświadczamy, że przedłożone informacje w niniejszej karcie są zgodne  ze stanem faktycznym i 
wyrażamy zgodę  na wykorzystywanie w/w danych przez szkołę w celu przetwarzania ich dla potrzeb 
pedagogicznych i edukacyjnych ( 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. Wszyscy nauczyciele szkoły 
zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.) 

 

 Boguszewo,   dn..............................  .............................................................                                      
        (czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 
 

 

 

 

Wypełnia Komisja rekrutacyjna Szkoły Podstawowej w Boguszewie 

 

DECYZJA  KOMISJI   REKRUTACYJNEJ 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu .................................................... 

 zakwalifikowała dziecko do klasy I 

 nie zakwalifikowała dziecko z powodu  
 
...........................................................................................................................* 

*właściwe podkreślić 

Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej: 

…………………………………………………..……. 

 


