WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej1 Nr 1 im. J. Korczaka na rok
szkolny 2016/2017 - rocznik 2009
www.sp1sobotka.pl
(kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły)

..........................................................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych
………………………………………………….
……………………………………………………….
adres do korespondencji

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
w Sobótce
Pani A. Majdecka- Budziłek
I - Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych2
Proszę wypełnić literami drukowanymi
1.Imię/imiona i nazwisko
kandydata…………………………………………………………………………………………………
2.Data urodzenia kandydata
….……………………………………………………………………………………………………
3.PESEL kandydata
……………………………………………………………………………………………………………
W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4.Adres zamieszkania kandydata i rodziców/opiekunów prawnych
………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5.Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych kandydata – o ile je
posiadają
…………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Zgodnie z Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2015 r. poz. 2156), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z Art. 20a ust.4ustawy o
systemie oświaty, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
2 Zgodnie z Art. 20u ustawy o systemie oświaty, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5, natomiast dane w punkcie
6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast
podanie danych w punkcie 6 nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się
z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
1

II – Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół
podstawowych3
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 preferowanych4
1. Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres szkoły

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

2. Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres szkoły

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

III – Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w statucie szkoły5
* we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryteriów wstaw znak X
L.p.
1.

Kryteria
Dokumenty
zaświadczenie
Dziecko
korzystało/realizowało
wychowanie przedszkolne w
roku szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, w którym ma
rozpocząć naukę w szkole
podstawowej.

2.

Dziecko posiada rodzeństwo
w tej placówce - co najmniej
jedno.

3.

4.

Tak*

Nie*

- wpisanie we Wniosku o
przyjęcie dziecka imion i
nazwisk rodzeństwa dziecka
uczęszczających do tej
placówki oraz oznaczenie
klasy
Oboje Rodzice/prawni
- zaświadczenie z miejsca
opiekunowie pracują poza
pracy/ prawnych opiekunów o
miejscem zamieszkania i ich
aktualnym zatrudnieniu,
dzieci wymagają wielogodzinnej poświadczone stosowną
opieki świetlicowej.
pieczęcią przez Pracodawcę/
Pracodawców
Potrzeba kształcenia specjalnego Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
wydane ze względu na
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niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności
5.
Dziecko z rodziny, w której
Orzeczenie o
występuje niepełnosprawność
niepełnosprawności jednego z
Rodziców kandydata, obojga
Rodziców kandydata,
Rodzeństwa kandydata
6.
Dziecko wychowywane przez
Oświadczenie o samotnym
samotnego Rodzica
wychowywaniu kandydata w
Rodzinie lub prawomocny
wyrok sądu orzekający
rozwód/separację Rodziców
lub akt zgonu Rodzica
7.
Dziecko objęte pieczą zastępczą Dokument poświadczający
objęcie kandydata pieczą
zastępczą
6
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą
wykorzystywane wyłącznie do potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do
wniosku jest dyrektor szkoły podstawowej, do której wniosek został złożony.
Oświadczenie wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz
załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.7
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.).
Zgodnie z Art. 20za. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech
szkół.
4
Zgodnie z Art. 20t ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych szkół w porządku od
najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.
5
Zgodnie z Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 2156), postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły.
6
Zgodnie z Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 2156) statut określa wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
7
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

……………………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………..
…………………………………………
czytelne podpisy rodziców (opiekunów prawnych)
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Proszę o wpisanie znaku X we właściwym miejscu.
Wyrażam zgodę na ogłoszenie wyników na listach rekrutacyjnych z danymi (imię i nazwisko)
mojego dziecka.
Nie wyrażam zgody na ogłoszenie wyników na listach rekrutacyjnych z danymi (imię i nazwisko)
mojego dziecka.
W przypadku niewyrażenia zgody informacja o wynikach będzie niejawna i dostępna wyłącznie
w sekretariacie szkoły

…………………………………………..
………………………………………….
czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych
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