Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Cieszków nr 133/2021 z dnia 19.01.2021 r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ………………………………………….
W ROKU SZKOLNYM 20………/20………
I. DANE KANDYDATA I RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA
DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
imiona
nazwisko
PESEL
w przypadku braku PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
data urodzenia

dzień

miesiąc

rok

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
matka (opiekun prawny)
ojciec (opiekun prawny)
imię
nazwisko
telefon kontaktowy

1

2

adres e-mail

kandydat

ADRESY ZAMIESZKANIA
matka (opiekun prawny)

ojciec (opiekun prawny)

miejscowość
ulica
nr
mieszk.
kod pocztowy

nr domu

Nazwa szkoły w obwodzie, której dziecko jest zameldowane

II. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Specjalne potrzeby edukacyjne ( zaznaczyć znakiem X)
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności
Czy dziecko będzie korzystać
ze świetlicy szkolnej?
(zaznaczyć znakiem X)

1

tak
nie

Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt. 5: adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile posiadają

TAK

NIE

III. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH USTALONYCH PRZEZ RADY GMINY
CIESZKÓW nr XXVII/134/2017 z dnia 03 marca 2017 r. (*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym

z 4 kryteriów wstaw znak X
L.p.

Kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata
uczęszcza do danej szkoły

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału
przedszkolnego w danej szkole
podstawowej
Rodzic/opiekun prawny/rodzic
samotnie wychowujący
kandydata pracuje/ prowadzi
działalność gospodarczą w
miejscowości należącej do
obwodu danej szkoły
podstawowej
W obwodzie szkoły zamieszkują
krewni kandydata (babcia,
dziadek) wspierający
rodziców/rodzica samotnie
wychowującego /opiekunów
prawnych w zapewnieniu mu
należytej opieki

3.

4.

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium

*

Tak

Nie

*

Liczba
punktów
(wypełnia
szkoła)

dane potwierdza dyrektor na podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu danej
placówki
dane potwierdza dyrektor na podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu danej
placówki
oświadczenie nr 1 rodziców/ rodzica
samotnie wychowującego lub opiekunów
prawnych

oświadczenie nr 2 rodziców/ rodzica
samotnie wychowującego lub opiekunów
prawnych.

Uwaga: Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających danych

zawartych w oświadczeniu
OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA SPRAWUJĄCEGO PIECZĘ ZASTĘPCZĄ
Wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu/wniosku są prawdziwe.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO. (Dz. U. UE L.119/1 z 4.5.2016 r. ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych moich i mojego dziecka w celu rekrutacji do przedszkola/szkoły.
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej promującej
placówkę.
Wyrażam zgodę na przegląd czystości mojego dziecka w ramach profilaktyki higienicznej.

…………………………….,…………………………
Miejscowość i data

.................................................................................................
Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Liczba punktów ……………..
Decyzja komisji rekrutacyjnej: przyjęto/nie przyjęto
Podpisy członków komisji rekrutacyjnej:
Przewodniczący komisji …………………………………….…
Członek komisji ……………………………….…………..……….
Członek komisji …………………………….…………..………….

Dyrektor Szkoły

………………….................……………..
Imię i nazwisko kandydata
……………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
……………………………………………..
Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE NR 1
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
oświadczam, że w miejscowości należącej do obwodu wskazanej szkoły pracuję/
prowadzę działalność gospodarczą.
………………………….....................…….
Data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

………………….................……………..
Imię i nazwisko kandydata
……………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
……………………………………………..
Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE NR 2
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
oświadczam, że blisko wskazanej szkoły
……………………………………………………………………….…… mieszkają krewni dziecka
wskazać ulicę i numer domu/mieszkania

……………………………wspierający nas/mnie w zapewnieniu dziecku należytej opieki.
określić rodzaj pokrewieństwa

………………………….....................…….
Data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

