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Proszę o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 38 im. Wojska Polskiego w Chorzowie
mojego syna      / mojej córki     

Nazwisko

Imię

Drugie imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Województwo

Miejscowość

PESEL

Adres zameldowania (pobyt stały)

Miejscowość

Ulica

Nr domu Nr mieszkania

Kod pocztowy

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Wojska Polskiego
41-500 Chorzów, ul. Śląska 3
tel./fax (032)  2 418 576
www.gimnazjum4.edu.pl

UCZEŃ / UCZENNICA

Szkoły Podstawowej nr 38 im. Wojska Polskiego w Chorzowie 

www.gimnazjum4.edu.pl

Adres zamieszkania (pobyt czasowy)

Miejscowość

Ulica

Nr domu Nr mieszkania

Kod pocztowy

W roku szkolnym 2016/2017 moje dziecko uczęszczało do Przedszkola nr 

w
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INFORMACJE DODATKOWE

opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej  

orzeczenie o niepełnosprawności 

rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki

dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej od godz.               do godz. 

[wpisać znak      w odpowiednich kratkach]X 

Nazwisko

Nazwisko

Imię

Imię

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

Telefon domowy

Telefon domowy

RODZIC / OJCIEC

RODZIC / MATKA

Chorzów, dnia _____________________
 Czytelny podpis Rodziców / prawnego opiekuna

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 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę* / Nie wyrażam zgody*      na publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku 
mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 38 im. Wojska Polskiego w Chorzowie na potrzeby 
szkolnej strony internetowej www.sp38chorzow.edu.pl

* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIA
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Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata

do publicznych szkół podstawowych

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 preferowanych

PIERWSZY WYBOR

DRUGI WYBÓR

TRZECI WYBÓR

Miejscowość

Miejscowość

Miejscowość

Nazwa szkoły

Nazwa szkoły

Nazwa szkoły

Ulica

Ulica

Ulica

Nr budynku

Nr budynku

Nr budynku

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Kod pocztowy

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, iż dziecko będzie realizować obowiązek szkolny 
w roku szkolnym 2017/2018 w szkole 

Nazwa szkoły

Chorzów, dnia _____________________
 Czytelny podpis Rodziców / prawnego opiekuna
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