Nr zgłoszenia (ID)

Wypełnia jednostka
Data złożenia
Godzina złożenia

WNIOSEK REKRUTACYJNY O PRZYJĘCIE DO I KLASY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA
OBWODEM SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019
(DO KLASY OGÓLNODOSTĘPNEJ, INTEGRACYJNEJ)
(WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ)

1. Wniosek rekrutacyjny należy wypełnić drukowanymi literami. Przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się
z zasadami rekrutacji.
2. Pola zaznaczone * są polami obowiązkowymi.
3. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

I. Dane identyfikacyjne kandydata
Imię

*

Drugie imię

Nazwisko

*

PESEL

*

Data urodzenia

* dzień

miesiąc

rok

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości:

II. Lista wybranych jednostek i oddziałów, według kolejności preferencji
Lp.

Nazwa jednostki

Oddział

1.
2.
3.
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III. Pozostałe informacje o kandydacie
Adres zamieszkania kandydata
Województwo

*

Ulica

Powiat

*

Nr budynku *

Gmina

*

Kod poczty *

Miejscowość

*

Poczta

Nr lokalu

*

Dane informacyjne o kandydacie
Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego*

Numer orzeczenia
TAK / NIE

IV. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
Rodzic/opiekun prawny 1

Rodzic/opiekun prawny 2

Imię i nazwisko *
Telefon
Adres e-mail
Zgodnie z art. 25-28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) miejscem zamieszkania osoby
fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego
pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska
lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom
mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli
dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby
pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Województwo *
Powiat *
Gmina *
Miejscowość *
Ulica
Nr budynku *
Nr lokalu
Kod pocztowy *
Poczta *
**Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad
dzieckiem.
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V. Kryteria przyjęcia
W poniższej tabeli należy zakreślić wybrane odpowiedzi.
Kryteria

liczba punktów

kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły
podstawowej, do której składany jest wniosek
kandydat, którego miejsce pracy co najmniej jednego
z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły
w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka
wspierający rodziców w zapewnieniu należytej
opieki nad dzieckiem ( babcia, dziadek)
niepełnosprawność dziecka - dziecko posiada
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność (dotyczy
tylko klas integracyjnych)

15 pkt

TAK/NIE

ZAŚWIADCZENIE

3 pkt
4 pkt

31 pkt

Uwaga!
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.

VII. Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego zeznania.

……………………………………..
podpis rodzica

i/lub

….……………………………………
podpis rodzica

VII. Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922) administratorem danych osobowych są szkoły wskazane na liście wybranych szkół według
kolejności preferencji. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

……………………………………..
podpis rodzica

i/lub

….……………………………………
podpis rodzica

Tczew, dnia........................................2018 r.
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