Wniosek o przyj cie dziecka do szko y spoza obwodu

Wniosek o przyj cie dziecka
do Szko y Podstawowej im. B . ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie
Wype niony wniosek nale y z
w terminie ………………..…….. br. do godz. ……………. w szkole wskazanej
w pozycji nr 1 tzw. szkole pierwszego wyboru.
Data z

enia wniosku:

Sposób dostarczenia wniosku:

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imi *
Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowo *

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego (nale y
zakre li odpowied )

TAK

Nr orzeczenia
Poradnia, która poda a
orzeczenie o potrzebie
kszta cenia specjalnego
Typ orzeczenia (rodzaj
niepe nosprawno ci)
Dodatkowe informacje o
dziecku
WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców
(Kolejno wskaza jest istotna w procesie rekrutacji)
Lp.
1. pierwszego wyboru
2. drugiego wyboru
3. trzeciego wyboru

Szko a Podstawowa

Adres szko y

NIE

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(w ciwe zakre li )

Rodzic

Opiekun
prawny

Imi *

Nie udzieli
informacji

Nie yje

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granic

Nieznany

Rodzic
mieszka
za granic

Drugie imi *

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowo *

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
(w ciwe zakre li )
Imi *

Rodzic

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji

Nie yje

Drugie imi *

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowo *

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 przes ania nowego has a w przypadku zagubienia oraz poinformowania o wynikach
kwalifikacji. Nadawca informacji przes anej poczt internetow nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki
pocztowej adresata.

KRYTERIA PRZYJ
(przy spe nionych kryteriach prosz postawi znak „x”)
Kryteria wynikaj ce ze statutu szko y/ustalane przez gmin lub dyrektora w uzgodnieniu z
organem prowadz cym
1.

Do szko y ucz szcza starsze rodze stwo

2.

W obwodzie szko y zamieszkuj krewni dziecka

3.

Rodzic lub opiekun prawny samotnie wychowuje dziecko

4.

Miejsce pracy rodziców znajduje si w pobli u szko y

5.

Rodzic lub rodzice dziecka s osobami niepe nosprawnymi

6.

Rodzic lub rodzice dziecka s absolwentami szko y

7.

.............................................................

Uwagi.
Przewodnicz cy Komisji Rekrutacyjnej mo e prosi o przed enie dokumentów potwierdzaj cych spe nianie kryteriów
kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
W przypadku nieprzed enia w terminie wskazanym przez Przewodnicz cego dokumentów potwierdzaj cych spe nienie
kryteriów przyjmuje si , e dziecko nie spe nia danego kryterium.

W przypadku braku potwierdzenia wyra am zgod na wykre lenie dziecka z listy zakwalifikowanych do przyj cia do
szko y.

wiadczam, e podane powy ej dane s zgodne ze stanem faktycznym.

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

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

Specyfikacja za czników do wniosku:
Kolejny
numer
za cznika

Rodzaj za cznika

Forma za cznika1

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Do wniosku do czono

1

cznie ......... za czników

Formy za czników: orygina , notarialnie po wiadczona kopia, urz dowo po wiadczona kopia, kopia po wiadczona
za zgodno z orygina em przez rodzica/ opiekuna, o wiadczenie

WIADCZENIA DOTYCZ CE TRE CI ZG OSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Podstaw prawn danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu
rekrutacji dziecka do szko y jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z pó niejszymi zmianami), zgodnie
z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, je eli osoba, której dane dotycz , wyrazi na to
zgod . Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne,
gdy jest to niezb dne do zrealizowania uprawnienie lub spe nienie obowi zku wynikaj cego z
przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o
których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, je eli przepis szczególny innej ustawy
zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotycz i stwarza pe ne
gwarancje ich ochrony.
Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych wyra am zgod
na przetwarzanie danych osobowych zawartych
we wniosku w celu przyj cia dziecka do szko y w roku szkolnym …………/……..…. .
Administratorem danych jest dyrektor szko y pierwszego wyboru.
Mam wiadomo
przys uguj cego mi prawa wgl du do tre ci danych oraz ich poprawiania.
Dane podaj dobrowolnie.
Wyra am zgod /nie wyra am zgody *** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na
tablicy og osze w szkole pierwszego wyboru, na li cie dzieci przyj tych i li cie dzieci
nieprzyj tych.
Zapozna am/ zapozna em si z tre ci powy szych poucze .

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

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

*** niepotrzebne skre li

POTWIERDZENIE PRZYJ CIA WNIOSKU
PESEL dziecka: …………………………………………….
Imi dziecka: …………………………………………….….
Nazwisko dziecka: ………………………………………….
Dyrektor Szko y Podstawowej im. B . Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie potwierdza, e
przyj wniosek o przyj cie dziecka do szko y i wprowadzi do systemu przyjmowania wniosków.

……………………………., dn. …………………..

………………………
piecz tka i podpis dyrektora

