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Wniosek o przyjęcie dziecka do dwujęzycznej klasy VII 

Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie 

na rok szkolny 2020/2021 

 

Dziecko jest obecnie uczniem …………………………………………………………… 
                                                                                 Nazwa szkoły 

                                            

                                               …………………………………………………………… 
                                                                                  Adres szkoły 
 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL            Nazwisko  

Imię  Drugie imię  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

 

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA 

Województwo   

Powiat  Gmina   

Miejscowość   

Ulica  nr domu  nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta  

 
 (Wypełnić w przypadku, kiedy adres zameldowania różni się od adresu zamieszkania) 

Województwo   

Powiat  Gmina 

Miejscowość   

Ulica  nr domu  nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta  

 
DANE OSOBOWE MATKI 

Nazwisko   

Imię  

 
 

ADRES ZAMELDOWANIA  

Województwo   

Powiat  Gmina  

Miejscowość   

Ulica  nr domu  nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta  
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 (Wypełnić w przypadku, kiedy adres zameldowania różni się od adresu zamieszkania) 

Województwo   

Powiat  Gmina  

Miejscowość   

Ulica  nr domu  nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta  

 
TELEFONY KONTAKTOWE 

DOM: PRACA: KOMÓRKA: 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE OJCA 

Nazwisko  

Imię  

ADRES ZAMELDOWANIA 

Województwo   

Powiat  Gmina  

Miejscowość   

Ulica  nr domu  nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta  

 
 (Wypełnić w przypadku, kiedy adres zameldowania różni się od adresu zamieszkania) 

Województwo   

Powiat  Gmina 

Miejscowość   

Ulica  nr domu  nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta  

 
TELEFONY KONTAKTOWE  

DOM: PRACA: KOMÓRKA: 

 

Podstawą przyjęcia kandydata do klasy siódmej dwujęzycznej jest:  

 wniosek o uczęszczanie dziecka do klasy dwujęzycznej- złożony od 1 kwietnia 2019r. do 

17 kwietnia  2019r., w postępowaniu uzupełniającym do 24 lipca 2019r.,  

 wniosek  o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych ucznia -złożony od 

1 kwietnia 2019r. do 17 kwietnia  2019r.,  

 pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzonego - od 8 maja  2019  

r.  do 9 maja 2019 r.  

 złożenie świadectwa ukończenia klasy VI – 26.06.2019r. 

Data wypełnienia zgłoszenia:  

 

 
Czytelny podpis matki: 

Czytelny podpis ojca: 

Dane  osobowe  podlegają  ochronie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i z zachowaniem 

należytej staranności.
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Oświadczenia: 

 

 
 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane 

dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły może 

zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w Karcie Zapisu. 

Czytelny podpis matki: Czytelny podpis ojca: 

 

 

 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zawartych we Wniosku o przyjęcie 

dziecka do dwujęzycznej klasy VII do Zespołu Szkół Publicznych  w Szewnie (zgodnie z Ustawą 

z dnia 10 maja 2018r.  roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Dane  

osobowe  podlegają  ochronie  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  i z zachowaniem 

należytej staranności. 

          
              Czytelny podpis matki: Czytelny podpis ojca: 

 

 

 

 

3. Wyrażam zgodę na prezentację wizerunku dziecka w celu promocji i przedstawienia osiągnięć 

w Zespole  Szkół Publicznych   (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r.  roku o Ochronie 

Danych Osobowych; Dz. U. z 2018r. poz. 1000).  

                 

                   Czytelny podpis matki:                                                       Czytelny podpis ojca: 

 

 

 

 

4. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z zasadami rekrutacji do klasy dwujęzycznej na rok 

szkolny 2019/2020 

 

    Czytelny podpis matki:                                                 Czytelny podpis ojca: 

 

 

              



 

 

 

Zespół Szkół Publicznych w Szewnie 
ul. M. Langiewicza 3,  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

tel./faks   412656070  
NIP 6612370607, REGON 260648484 

adres e-mail zspszewna@wp.pl, strona internetowa  www.szewnasp.hekko.pl 
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