Regulamin rekrutacji uczniów
do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi
zmianami) zmieniona Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
2. Rozporządzenie MEN z dn. 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych
kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym , składu i szczegółowych zadań komisji
rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postepowania uzupełniającego/ Dz.U. z dnia 24 listopada 2015r/
3. Uchwała Rady Miejskiej w Czyżewie Nr XII/91/16 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów
naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina
Czyżew, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

I. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej.
1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe
w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci (na druku wg wzoru –
załącznik nr 1).
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Szarych
Szeregów w Czyżewie mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi
miejscami.
3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka (na druku
wg wzoru – załącznik nr 2).
4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 będą brane pod uwagę
następujące kryteria:
Lp.

Kryterium

1.

Rodzeństwo
kandydata
obowiązek szkolny w szkole

realizuje

5

2.

Rodzice lub rodzic kandydata pracuje na
terenie Gminy Czyżew

4

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni
kandydata (babcia, dziadek, rodzeństwo
kandydata,
rodzeństwo
rodziców)
wspierających rodziców kandydata w
zapewnieniu mu należytej opieki)
Kandydat
pochodzi
z
rodziny

3

4.

Liczba
punktów

2

Dokument
potwierdzający
spełnianie
kryterium
Oświadczenie
rodziców z klauzulą
odpowiedzialności
karnej
Oświadczenie
rodziców z klauzulą
odpowiedzialności
karnej
Oświadczenie
rodziców z klauzulą
odpowiedzialności
karnej
Oświadczenie

wielodzietnej

5.

Kandydat posiada orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności

1

rodziców z klauzulą
odpowiedzialności
karnej
Oświadczenie
rodziców z klauzulą
odpowiedzialności
karnej

5. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od
największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy
kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż
ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu do Szkoły Podstawowej w Czyżewie
decydują kryteria dodatkowe:
6. Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów rodzice potwierdzają składając
pisemne oświadczenie (na druku wg wzoru - załącznik nr 3) razem z wnioskiem
o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.
II. Terminy postępowania rekrutacyjnego.
Lp.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do
gimnazjum wraz z dokumentami
potwierdzającym spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust.
7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. Nr
poz. 2156 z późn. zm.)
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci oświadczenia

2.

3.

4.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
do 31.03.2016 r.

Termin w
postępowaniu
uzupełniajacym
Od 04.05.2016 r.
do 18.05.2016 r.

do 15.04.2016 r.

20.05.2016 r.

18.04.2016 r.
o godz. 15.00

25.05.2016 r.
o godz. 15.00

od 19.04.2016
do 28.04.2016 r.

od 25.05-30.05.2016

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.04.2016 r.
o godz. 15.00

08.06.2016 r.
o godz. 15.00

III. Zadania komisji rekrutacyjnej.
1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna
powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie dyrektora
szkoły.
2. Do zadań komisji należy:
a) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania
rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,
c) sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,
d) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
3. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez
rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie
do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza
obwodu szkoły.
4. Listy przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w
widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
5. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście,
opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
IV. Procedury odwoławcze.
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą
liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

V. Rekrutacja uzupełniająca.
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie
uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca
sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane
postępowanie rekrutacyjne.
VI. Przepisy końcowe.
1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane
nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na
rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
3. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły, otrzymać drogą
elektroniczną po podaniu adresu e-mail lub pobrać ze strony internetowej szkoły
www.spczyzew.pl (w zakładce Rekrutacja).
4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczniów
do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Czyżewie w roku szkolnym 2016/17
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie
18-220 Czyżew, ul. Polna 5
tel./fax 862755040,
e-mail: sekretariat@spczyzew.pl
www.spczyzew.pl

ZGŁOSZENIE
dziecka do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie
na rok szkolny 2016/2017

Dane osobowe dziecka
PESEL*
W przypadku braku numeru
PESEL proszę wpisać serię i nr
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Imiona*

Data urodzenia*

Nazwisko*

Miejsce urodzenia*

Adres zamieszkania dziecka
Województwo*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*

Kod pocztowy*

Nr mieszkania*

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej
Opiekun:

Wypełnia rodzic

Wypełnia opiekun prawny

Imiona*
Nazwisko*
Adres zamieszkania matki /opiekunki prawnej i jej dane kontaktowe
Województwo*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*

Kod pocztowy*

Nr mieszkania*

E-mail

Nr telefonu

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego
Opiekun:

Wypełnia rodzic

Wypełnia opiekun prawny

Imiona*
Nazwisko*
Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego i jego dane kontaktowe
Województwo*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*

Kod pocztowy*

Nr mieszkania*

E-mail

Nr telefonu

*Oznaczone pola wymagane

Oświadczenia:
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są
ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać
przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym.
2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie
danych osobowych zawartych we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym, w systemach informatycznych
szkoły oraz organu prowadzącego szkoły w Urzędzie Gminy Czyżew. Przetwarzanie danych odbywać się
będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do szkoły.
4. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne
powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych jest szkoła.
2. Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych
oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły oraz zadań
Gminy Czyżew będącej organem prowadzącym szkoły.
3. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły.

………………………
(Miejscowość, data,)

………….............……...……................…….
(Podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Należy wypełnić tylko w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach.

Wyrażam wolę, aby mój syn/córka
……………………………..…………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

uczestniczył/a w lekcjach religii.
……………………….
(Miejscowość, data,)

…………........……...……................…….
(Podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczniów
do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Czyżewie w roku szkolnym 2016/17
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie
18-220 Czyżew, ul. Polna 5
tel./fax 862755040,
e-mail: sekretariat@spczyzew.pl
www.spczyzew.pl

Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie
do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie
na rok szkolny 2016/2017 dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Dane osobowe dziecka
PESEL*
W przypadku braku nr PESEL
proszę wpisać serię i nr
paszportu
lub
innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość

Data
urodzenia*
Miejsce
urodzenia*

Imiona*
Nazwisko*

Adres zamieszkania dziecka
Województwo*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*

Kod pocztowy*

Nr mieszkania*

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej
Opiekun:

Wypełnia rodzic

Wypełnia opiekun prawny

Imiona*
Nazwisko*
Adres zamieszkania matki /opiekunki prawnej i jej dane kontaktowe
Województwo*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*

Kod
pocztowy*

Nr mieszkania*

E-mail

Nr telefonu

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego
Opiekun:
Imiona*

Wypełnia rodzic

Wypełnia opiekun prawny

Nazwisko*
Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego i jego dane kontaktowe
Województwo*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*

Kod pocztowy*

Nr mieszkania*

E-mail

Nr telefonu

Informacje dodatkowe:

Nazwa i adres szkoły obwodowej:

Nazwa i adres wybranej nieobwodowej
publicznej szkoły podstawowej*:

W załączeniu składam oświadczenie o spełnieniu zawartych w regulaminie kryteriów dotyczących
przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Czyżewie wraz z załącznikami (niepotrzebne skreślić).

Tak/ Nie**

*Oznaczone pola wymagane
** Niewłaściwe skreślić

Oświadczenia:
1.

2.

3.
4.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem
faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów
potwierdzających dane zapisane we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym.
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
zawartych we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym, w systemach informatycznych szkoły oraz organu prowadzącego
szkoły w Urzędzie Gminy w Czyżewie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do szkoły.
Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich
Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
Przyjmuję do wiadomości, że:

1.
2.

3.

Administratorem danych jest szkoła.
Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych oraz w przypadku
pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły oraz zadań Gminy Czyżew będącej organem
prowadzącym szkoły.
Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły.

……………………….

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

(Miejscowość, data,)

(Podpis rodziców/opiekunów prawnych

*Należy wypełnić tylko w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach.

*Wyrażam wolę, aby mój syn/córka
…………………………..……………………………………………………………………….
………………………………………

uczestniczył/a w lekcjach religii.
……...……................…….
(Miejscowość, data,)

.

(imię i nazwisko dziecka)

…………………………………………..
(Podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Zał. nr 3 do Regulaminu rekrutacji uczniów
do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Czyżewie w roku szkolnym 2016/17
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie
18-220 Czyżew, ul. Polna 5
tel./fax 862755040,
e-mail: sekretariat@spczyzew.pl
www.spczyzew.pl

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:
………………………………………………………
Adres:……………………………………………….
………………………………………………………
OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o przyjęcie mojego syna/córki ……………………………………………
do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie, oświadczam, że:
*Niewłaściwe skreślić

Lp. Kryterium
1. Rodzeństwo kandydata realizuje/nie realizuje* obowiązku szkolnego w SP w Czyżewie
2. Rodzice lub rodzic kandydata pracują/nie pracują* w na terenie Gminy Czyżew
W obwodzie szkoły zamieszkują/nie zamieszkują* krewni kandydata (babcia, dziadek, rodzeństwo
3. kandydata, rodzeństwo rodziców wspierający rodziców kandydata w zapewnieniu mu należytej
opieki
4. Kandydat pochodzi/nie pochodzi* z rodziny wielodzietnej
5. Kandydat posiada/nie posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Uwaga! Do oświadczenia z kryterium 5 należy dołączyć ksero dokumentów potwierdzające
spełnienie dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych.
Oświadczenia:
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są
ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać
przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym.
2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie
danych osobowych zawartych we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym, w systemach informatycznych
szkoły oraz organu prowadzącego szkoły w Urzędzie Gminy Czyżew. Przetwarzanie danych odbywać się
będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne
powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych jest szkoła.
2. Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych
oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły oraz zadań
Gminy Czyżew będącej organem prowadzącym szkoły.
3. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły.
……………………….
…………........……...……................…….
(Miejscowość, data,)

(Podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji uczniów
do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Czyżewie w roku szkolnym 2016/17
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie
18-220 Czyżew, ul. Polna 5
tel./fax 862755040,
e-mail: sekretariat@spczyzew.pl
www.spczyzew.pl

Lista
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku postępowania
rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Czyżewie w roku szkolnym ………………………….
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwisko i imię/wg alfabetu/

Zakwalifikowany/niezakwalifikowany

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do szkoły:……………..................
Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o systemie oswiaty i niektórych innych ustaw /Dz.U. z dnia 3 stycznia
2014r.poz.7/

Czyżew, dnia................................................
..........................................................
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Zał. nr 5 do Regulaminu rekrutacji uczniów
do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Czyżewie w roku szkolnym 2016/17
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie
18-220 Czyżew, ul. Polna 5
tel./fax 862755040,
e-mail: sekretariat@spczyzew.pl
www.spczyzew.pl

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w wyniku postępowania
rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Czyżewie w roku szkolnym ......................

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwisko i imię /wg alfabetu/

Przyjęty/nieprzyjęty

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do szkoły.......................................
Informacja o wolnych miejscach : ...........................................................................................

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o systemie oswiaty i niektórych innych ustaw /Dz.U. z dnia 3 stycznia
2014r.poz.7/

Podano do publicznej wiadomości w dniu ...........................................................................

......................................................
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Zał. nr 6 do Regulaminu rekrutacji uczniów
do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Czyżewie w roku szkolnym 2016/17
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie
18-220 Czyżew, ul. Polna 5
tel./fax 862755040,
e-mail: sekretariat@spczyzew.pl
www.spczyzew.pl

OŚWIADCZENIE WOLI *

Potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka …………………………………………
w roku szkolnym 2016/2017 do pierwszej klasy w Szkole Podstawowej im. Szarych
Szeregów w Czyżewie.

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:

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

…………………………………., dnia …………………….
(miejscowość)

* Na podstawie art.60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego /tekst jednolity Dz. U.
z 2014, poz.121/

