……………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

……………………………………………

Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Lamki 131
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
I- Dane osobowe kandydata i rodziców
1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

4.

PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

Matki

5.

Adres zamieszkania kandydata

Kod pocztowy

Ojca

Miejscowość
Ulica

6.

Numer domu /numer
mieszkania
Kod pocztowy

Adres miejsca zamieszkania
rodziców 1
Matki

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer
mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość

Ojca
Ulica

7.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców kandydata o ile je
posiadają

Numer domu /numer
mieszkania
Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej

1

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjecie kandydata do więcej niż jednej
publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanych
1.

2.

3.

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trzeci wybór

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
II- Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w statucie szkoły

2

*) Jeżeli chcesz , by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium,
napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium.
L.p.

Kryterium

1

2

Zgłoszenie
kryterium do
oceny Tak*)
3

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia/spełniało
rodzeństwo dziecka w klasach I-VII

2.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie
szkoły

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni
dziecka/babcia, dziadek/ wspierających rodziców w
zapewnieniu należytej opieki

4.

Kandydat spełnia obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego w przedszkolu ……

Do wniosku dołączam oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie ……….
Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (DZ. U. z 2017 roku poz.59).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły podstawowej do której wniosek został złożony.
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym. 3
2. 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,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

……………………………………
Data

2

……………………………………………
Czytelny podpis rodzica kandydata

na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (DZ. U. z 2017 roku poz.59).

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3

ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW NA CAŁY CYKL NAUKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W LAMKACH

Zgoda, oświadczenie:

na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem
rekrutacji
na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku rodziców
i dziecka w celu publikacji na szkolnej stronie internetowej
na udział mojego dziecka w zajęciach religii w czasie trwania nauki
na udział mojego dziecka w zajęciach wychowania do życia
w rodzinie w czasie trwania nauki
na udział w jednodniowych wycieczkach (kino, teatr i inne) oraz
uroczystościach szkolnych organizowanych przez szkołę w czasie
trwania nauki
na późniejsze rozpoczynanie zajęć lub wcześniejsze zwalnianie
mojego dziecka do domu w przypadku nieobecności nauczyciela na
pierwszej lub ostatniej lekcji, w czasie trwania nauki
na udzielenie pomocy przedlekarskiej (podanie leków) w nagłych
wypadkach
na picie zimnego mleka oraz spożywanie owoców i warzyw
Oświadczam, że ponoszę pełną
odpowiedzialność za wypadki i urazy swojego dziecka na terenie
szkoły w przypadku nieujawnienia orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności a tym samym uniemożliwienia szkole
dostosowania warunków nauki do potrzeb dziecka
Oświadczam, że moje dziecko cierpi na dolegliwości, np. astma,
cukrzyca, choroby serca i inne………………………………..)
Oświadczam, że zostałem/łam zapoznany/a ze Statutem, WZO oraz
innymi dokumentami szkoły

Wyrażam /nie
wyrażam
zgody
(proszę
wpisać
tak/nie)

data

Podpis
rodziców/
prawnych
opiekunów

