………………………………………………………..
imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/ opiekuna prawnego kandydata

……………………………………………………….
adres

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Paszynie
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w Paszynie
I - Dane osobowe kandydata i rodziców/ opiekunów prawnych

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców/ opiekunów
prawnych kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Matki
Ojca

5.

Adres miejsca zamieszkania kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

6.

Adres miejsca zamieszkania rodziców/
opiekunów prawnych kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

7.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
rodziców/ opiekunów prawnych kandydata - o
ile je posiadają

Matki

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

Ojca

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

II - Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie 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

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

III - Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Organ Prowadzący
*) Jeżeli chcesz , by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie piątej tego kryterium,
napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium.
Pkt

Kryterium

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów

2

3

4

1
III.1.

Kontynuacja nauki w danej szkole
podstawowej, w której dziecko
realizowało przygotowanie
przedszkolne w oddziale
przedszkolnym/przedszkolu

20

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych o
miejscu realizacji przygotowania przedszkolnego
ich dziecka
lub
Potwierdzenie dyrektora szkoły, do której
składany jest wniosek, na podstawie dokumentacji
będącej w posiadaniu tej szkoły

III.2.

Realizacja obowiązku szkolnego
przez rodzeństwo kandydata w
szkole podstawowej, do której
składany jest wniosek

15

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych
potwierdzające realizację obowiązku szkolnego
przez rodzeństwo kandydata w danej szkole
lub
Potwierdzenie dyrektora szkoły, do której
składany jest wniosek , na podstawie dokumentacji
będącej w posiadaniu tej szkoły

III.3.

Miejsce pracy rodziców lub jednego
z rodziców / opiekunów prawnych
kandydata znajduje się
miejscowości należącej do obwodu
szkoły podstawowej

7

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o
ich miejscu pracy

III.4.

Miejsce zamieszkania kandydata
jest w bliższej odległości do szkoły,
do której składa wniosek niż do
szkoły obwodowej

5

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o
miejscu zamieszkania oraz informacja o szkole
obwodowej

III.5.

W obwodzie szkoły podstawowej
zamieszkują krewni kandydata
wspierający rodziców/ opiekunów
prawnych w zapewnieniu dziecku
opieki

5

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o
miejscu zamieszkania krewnych, którzy wspierają
ich w zapewnieniu dziecku należytej opieki

Zgłoszenie
kryterium do
oceny Tak*)
5

1.

Spełnianie przez kandydata w/w kryteriów jest potwierdzane oświadczeniami.

2.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3.

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie:
……………………………………………………………………………………………………………...

Pouczenie

1.
2.

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy: Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
996, 1000, 1290, 1669, 2245).
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor szkoły, do której wniosek został złożony.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla celów związanych z pobytem dziecka w Szkole
Podstawowej w Paszynie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 poz. 1000, 1669) oraz zgodnie z klauzulą
informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………

1) ………………………………………………....

data

2) …………………………………………………
czytelne podpisy rodziców/ opiekunów prawnych kandydata

