Warszawa, dnia .........................................

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 380
IM. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

Proszę o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II
ul. Krasiczyńska 4/6 w Warszawie
w roku szkolnym 2021/2022
Dane osobowe kandydata:
Imię (imiona) i nazwisko kandydata ……..........................................................................................
Data urodzenia ................................................ Miejsce urodzenia.....................................................
Obywatelstwo:………………………

PESEL*

Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych kandydata:
1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy/e-mail rodziców/ opiekunów prawnych:
1) ............................................................................... 2)……………….……………………………
Adres zamieszkania kandydata:............................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych kandydata: ……………………………………
..………………………………………………………………………………………………….….....
Adres stałego zameldowania kandydata**.............................................................................................
................................................................................................................................................................
Nazwa i adres szkoły obwodowej** :.............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły podstawowej oraz klasa do której dziecko uczęszcza w roku szkolnym
2020/2021 (obecnie - proszę podać nazwę i adres szkoły): ***
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Średnia ocen za I semestr oraz ocena zachowania
................................................................................................................................................................
Wybór klasy od 1 września 2021 roku :
a)

VII dwujęzyczna

b)

IV z rozszerzonym programem
nauki j. niemieckiego DSD1

Preferowany drugi język w klasie VII dwujęzycznej (niepotrzebne skreślić) : hiszpański / niemiecki

2

*w przypadku braku nr PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość.

** dane niezbędne do potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego, o którym mowa w art. 36
ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.
zm.) w zakresie spełnienia obowiązku poinformowania dyrektora publicznej szkoły
podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka o przyjęciu ucznia do szkoły oraz
informowania o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.
*** Proszę zaznaczyć wybór poprzez postawienie znaku „x”

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania moich danych osobowych i danych osobowych dziecka w procesie rekrutacji
do Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie.
Kandydatów do klasy VII dwujęzycznej obowiązuje elektroniczna rekrutacja w terminach i na
zasadach ogłoszonych na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawa – złożenie niniejszego podania nie
oznacza udziału w rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej– jest wstępną deklaracją pozwalającą
zaplanować arkusz organizacji szkoły w r. szk. 2021/2022 . System rekrutacyjny dostępny jest pod
adresem:
www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

………………………………………..
Podpis rodzica /opiekuna prawnego

……………………………………
Podpis rodzica /opiekuna prawnego

