Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Kunowie zamieszkałego poza obwodem szkoły na rok szkolny 2018/2019

Zgłoszenie do klasy ………………………………
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 29 marca br. do godz. 14:00 w szkole wskazanej w pozycji nr 1 tzw.
szkole pierwszego wyboru.

Data złożenia wniosku:

Sposób dostarczenia wniosku:

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imię*
Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr
mieszkania

Kod pocztowy*

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr
mieszkania

Kod pocztowy*

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy zakreślić
odpowiedź)

TAK

Nr orzeczenia
Poradnia, która podała
orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
Typ orzeczenia (rodzaj
niepełnosprawności)
Dodatkowe informacje o
dziecku
WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)
Lp.
1. pierwszego wyboru
2. drugiego wyboru
3. trzeciego wyboru

Szkoła Podstawowa

Adres szkoły

NIE

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Imię*

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

Nieznany

Rodzic
mieszka
za granicą

Drugie imię*

Nazwisko*
Miejsce pracy
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr
mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail**

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)
Imię*

Rodzic

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Drugie imię*

Nazwisko*
Miejsce pracy
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr
mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail**
*oznaczone pola wymagane
** adres email jest wykorzystywany do przesłania nowego hasła w przypadku zagubienia oraz poinformowania o wynikach
kwalifikacji. Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej
adresata.

KRYTERIA PRZYJĘĆ
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)
Kryteria wynikające ze statutu szkoły/ustalane przez gminę lub dyrektora w uzgodnieniu z
organem prowadzącym
1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dziecko pięcioletnie oraz dziecko sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka
Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
9. cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą.
Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje w roku szkolnym 2017/2018 edukację w wybranej szkole
10 podstawowej

8.

11

Dziecko, które wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji i jest objęte pomocą socjalną.

Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają na terenie Gminy
Kobylanka i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m. Stargard
12 Szczeciński

Dokumenty potwierdzające kryterium:
1. Dokumentacja szkolna
2. Dokumentacja szkolna
3. Zaświadczenie z zakładu pracy
4. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Uwagi.
Należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie określonego kryterium.
W przypadku nieprzedłożenia w/w dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego
kryterium.

Oświadczam, że:
Jestem świadomy\a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że dane
przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego
powiadomienia dyrektora szkoły o zmianie danych w nim zawartych.
………………………………………………
podpis matki lub opiekunki prawnej

……………………………………….
podpis ojca lub opiekuna prawnego

Specyfikacja załączników do wniosku:
Kolejny
numer
załącznika

Rodzaj załącznika

1

Forma załącznika

Uwagi

1.
2.
3.
Do wniosku dołączono łącznie ......... załączników

1

Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia, kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna, oświadczenie

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 -j.t.) informuję
Pana/Panią, że Administrator danych osobowych tj. Szkoła Podstawowa w Kunowie zbiera
i przetwarza dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe pozostałych członków Pana /Pani rodziny
i

osób

pozostających

we

wspólnym

gospodarstwie

domowym,

w

zakresie

niezbędnym

do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów
statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci. Informuję, jednocześnie, że przysługuje
Panu/Pani prawo do wglądu danych oraz uzupełnienia, uaktualnienia oraz żądania sprostowania
zgromadzonych danych w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne
lub nieprawdziwe. Ponadto informuję, że Administrator danych osobowych tj. Szkoła Podstawowa
w Kunowie dane będzie przetwarzała na podstawie prawa w celu dopełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa (w szczególności Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz.
59 z późniejszymi zmianami).
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ponieważ jest niezbędne do realizacji obowiązku
wynikającego z przepisu prawa.
Administrator danych informuje, że odbiorcami podanych danych osobowych mogą byd wyłącznie
podmioty określone w art. 3 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
Oświadczam, że w dniu dzisiejszym zapoznałem/am się z przekazaną mi informacją dotyczącą zasad
i potrzeb gromadzenia i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny
oraz pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym.
Oświadczam także, że zostałam/łem pouczony o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie
możliwości wglądu do gromadzonych danych oraz o możliwości ich uzupełniania, uaktualniania
oraz żądania prostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne
lub nieprawdziwe.

..……………………………………..…………………
Podpis matki lub opiekunki prawnej

………………………..……………………………….
Podpis ojca lub opiekuna prawnego

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU UCZNIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W KUNOWIE
Wyrażam / nie wyrażam*** zgody na upowszechnianie wizerunku mojego dziecka w ramach działao
statutowych i promocji szkoły, w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach.
W przyszłości nie będę wnosid żadnych roszczeo, w tym roszczeo finansowych. Dyrektor szkoły
informuje, że zgodę na upowszechnianie wizerunku dziecka można wycofad w dowolnym momencie.

………………………………………………………

….………………….…………………………………….

Podpis matki lub opiekunki prawnej

Podpis ojca lub opiekuna prawnego

*** niepotrzebne skreślid

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka
na tablicy ogłoszeo w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeo.

………………………………………………………

….………………….…………………………………….

Podpis matki lub opiekunki prawnej

Podpis ojca lub opiekuna prawnego

*** niepotrzebne skreślid

