Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 20/2017 z dnia 15.03.2017

……………………………………………

……………………………………….

Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

data złożenia

……………………………………………

……………………………………….

Adres

nr ewidencyjny

……………………………………………

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY ……………..
W SZKOLE PODSTAWOWEJ ..................................................................
w roku szkolnym ……………………..

I DANE OSOBOWE UCZNIA I RODZICÓW (OPIEKUNÓW)
DANE OSOBOWE UCZNIA
1.

Nazwisko __________________________________________________________________________________

2.

Imiona _____________________________________

_________________________________________

(pierwsze)

3.

(drugie)

Data urodzenia __ __ - __ __ - __ __ __ __

Nr PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

(dzień – miesiąc - rok)

(w przypadku braku PESEL, serię i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

4.

Miejsce urodzenia ___________________________________ województwo ____________________________

5.

Adres zameldowania ucznia ___________________________________________________________________

6.

Adres zamieszkania ucznia ____________________________________________________________________

DANE O RODZICACH / OPIEKUNACH
1.

Imię i nazwisko matki (opiekuna) ________________________________________________________________

2.

Adres zamieszkania matki (opiekuna) _____________________________________________________________

3.

Telefon kontaktowy do matki (opiekuna) __________________________________________________________

4.

Adres poczty elektronicznej matki (opiekuna) ______________________________________________________

5.

Imię i nazwisko ojca (opiekuna) _________________________________________________________________

6.

Adres zamieszkania ojca (opiekuna) ______________________________________________________________

7.

Telefon kontaktowy do ojca (opiekuna) ___________________________________________________________

8.

Adres poczty elektronicznej ojca (opiekuna) _______________________________________________________

II Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie ucznia do publicznych szkół
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie ucznia do więcej niż jednej publicznej szkoły,
zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych
1. Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………
nazwa szkoły

…………………………………………………………………………………………………………
adres szkoły

2. Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………
nazwa szkoły

…………………………………………………………………………………………………………
adres szkoły

3. Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………………………
nazwa szkoły

…………………………………………………………………………………………………………
adres szkoły

III Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 5 kryteriów wstaw znak X
L.p.

Tak*)

Kryterium

1.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla
której organem prowadzącym jest Gmina Dobroszyce.

2.

Rodzeństwo kandydata realizuje (realizowało) obowiązek wychowania
przedszkolnego lub obowiązek szkolny w szkole podstawowej, dla której
organem prowadzącym jest Gmina Dobroszyce.

3.

Kandydat mieszka w miejscowości nie objętej obwodem danej szkoły
podstawowej przylegającej do miejscowości objętej obwodem danej szkoły
podstawowej.

4.

Bliscy krewni kandydata mieszkają w obwodzie danej szkoły podstawowej
i wspierają rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu należytej opieki
dziecku (kandydatowi).

5.

W wykazie preferencji rodzica Szkoła Podstawowa znajduje się
na pierwszym miejscu.

Nie*)

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie / punktach ……. na
Załączniku nr 1 do niniejszego wniosku

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 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016 poz.59)
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły pierwszego wyboru - wskazany w II części wniosku.
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 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 2016 r., poz. 922).
…………………………………
Data

……………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica ucznia

