Podpis przyjmującego
…………………………………

Data przyjęcia zgłoszenia

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej
zamieszkałego poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 3
im. Karola Wojtyły na rok szkolny 2018/2019
Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły przy ul. Załuskiego 57 w Kobyłce na rok szkolny 2018/2019
Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym
I. DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Imię

Drugie imię

PESEL

Osoba, która nie posiada numeru PESEL
wpisuje serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość

Data urodzenia
RRRR

Miejsce urodzenia
MM

DD

Adres zamieszkania dziecka
Ulica

Kod
Województwo

Nazwisko

nr domu

nr lokalu

Miejscowość

Powiat

Gmina

Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
Ulica
nr domu
nr lokal

Kod
Województwo

tel. stacjonarny

Miejscowość

Powiat

Gmina
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Imię

II. DANE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Nazwisko
Telefon (matki)

Ulica

nr domu

Kod

Miejscowość

Imię

Nazwisko

Ulica

Kod

nr lokal

tel. stacjonarny

e-mail
Telefon (ojca)
nr domu

Miejscowość

nr lokal

tel. stacjonarny

e-mail

Wypełnia rodzic, którego dziecko zameldowane jest poza obwodem szkoły

III. DANE O MACIERZYSTEJ SZKOLE OBWODOWEJ
Pełna nazwa i adres szkoły podstawowej

IV. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW
L.p.

TAK

1.

kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do …………………………….. (16pkt)

2.

kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do ……………………………… (8pkt)

NIE

(nazwa szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych)

(nazwa szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych )

kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a
3.

w Mieście Kobyłka i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Wołominie (4 pkt)

4.

miejsce zamieszkania kandydata na terenie Miasta Kobyłka ( 2pkt)

(we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym kryterium należy wstawić znak X)

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu ww. kryteriów.
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V. LISTA WYBRANYCH SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW WEDŁUG KOLEJNOŚCI
PREFERENCJI
Nazwa szkoły

L.p.

Oddział

1
2
3

POUCZENIE
1.

2.

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 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły podstawowej, do której wniosek został złożony.

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, 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 2002 r. nr 101, poz.
926 ze zm.).
1.

.................................................
Data

.................................................................
Czytelny podpis rodziców/
opiekunów prawnych (ojca i matki)
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INFORMACJE DODATKOWE
1. Ze względu na konieczność dostosowania warunków nauki mojemu dziecku w załączeniu
przedkładam:
a) orzeczenie do kształcenia specjalnego nr …………………… z dnia ………………..
b) opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej nr …………….z dnia ……………..
2 . Inne ważne informacje o dziecku**:
np. choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie itp.

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

L.p.

(we właściwej rubryce (Tak/Nie) należy wstawić znak X)

1.

kandydat obojga rodziców pracujących

2.

Jestem zainteresowana/y objęciem mojego dziecka opieką świetlicową

TAK

NIE

………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

