Data przyjęcia wniosku:

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach
na rok szkolny 2018/2019
kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły
WNIOSEK PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Dane kandydata:
Imiona i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
(w przypadku braku nr PESEL – seria i nr paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Adres zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów:
Dane matki
Imię i nazwisko matki/opiekunki

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej
Numery telefonów kontaktowych

Dane ojca
Imię i nazwisko ojca/opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej
Numery telefonów kontaktowych

3. Wskazanie kolejności wybranych szkół podstawowych:
1) ………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………………..

4. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
Przyznane
punkty

Kryteria
1. Kandydat mieszka w pobliżu szkoły i ma z nią dogodne
połączenie komunikacyjne - 5 pkt
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły - 4 pkt
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

3. Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w szkole lub
w pobliżu szkoły - 3 pkt
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

5. Oświadczenia dotyczące treści wniosku i ochrony danych osobowych:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów
związanych
z
postępowaniem
rekrutacyjnym
na
podstawie
art. 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.).
2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na publikację zdjęć dziecka z imprez
i uroczystości szkolnych w publikacjach papierowych i na stronie internetowej promujących
placówkę.
3.

Przyjmuję/my do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do klasy pierwszej
szkoły podstawowej będę zobowiązany/a potwierdzić wolę korzystania z usług szkoły w
określonym terminie.

4.

Mam/y świadomość, że brak potwierdzenia woli w terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy
zakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

...............................................
(miejscowość, data)

……....................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

3. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że dane
przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym i niezwłocznie powiadomię
dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w deklaracji. Obowiązek podania danych wynika z
przepisów Rozdziału 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.
59, 949, 2203).

...............................................
(miejscowość, data)

……....................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

6. Przyjęcie wniosku przez dyrektora

................................................................
(podpis dyrektora szkoły)
* właściwe podkreślić

…………….……………………………
data, miejscowość

…………………………………………
imię i nazwisko wnioskodawcy

……………………………………………
……………………………………………
adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż syn/córka………………………………………………………………

mieszka w pobliżu szkoły i ma z nią dogodne połączenie komunikacyjne,
rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Starych
Proboszczewicach,

miejsce pracy matki/ojca* znajduje się w szkole lub w pobliżu szkoły.
Oświadczam, iż jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy

 właściwe zaznaczyć
* właściwe podkreślić

