……………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

……………………………………………

Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Radwanicach
Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej

I.

Dane osobowe kandydata i rodziców

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1

Nazwisko kandydata

2

Pierwsze imię kandydata

3

Drugie imię kandydata

4

Data urodzenia kandydata

5

Miejsce urodzenia kandydata

6

PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL seria i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

7

Kod pocztowy

Adres zamieszkania kandydata

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

8

Adres zameldowania kandydata, jeżeli jest inny
niż adres zamieszkania.

9

Imię/ imiona i nazwisko matki kandydata

10 Imię/imiona i nazwisko ojca kandydata
11 Adres miejsca zamieszkania

rodziców, jeżeli jest inny niż adres
zamieszkania kandydata.

12 Adres miejsca pracy matki kandydata

13 Adres miejsca pracy ojca kandydata

14

Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
rodziców kandydata - o ile je posiadają

Matki
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej
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II.

Przygotowanie przedszkolne (wypełnić odpowiednie)

•

Dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne w ……………………………………....

•

Dziecko nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego z powodu

III.

Szkoła obwodowa

Nazwa i adres szkoły obwodowej, do której dziecko przynależy obwodem szkolnym
(wypełnić w przypadku, gdy dziecko nie jest zameldowane w obwodzie SP Radwanice)

……………………………………………………………………………………………………………
IV. Zajęcia fakultatywne do wyboru:
Czy dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii?

TAK / NIE*

Czy dziecko będzie uczęszczało na lekcje etyki?

TAK / NIE*

V. Czy dziecko posiada orzeczenie lub opinię wydaną przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną?
VI.

TAK / NIE*

Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej:
Jeśli tak, proszę podać w jakich godzinach:

Świetlica poranna (6:30- 8:00) …………………………………… TAK / NIE*
Świetlica po zajęciach (do godz. 17:00) …………………………… TAK / NIE*
*zaznacz wybraną odpowiedź

Pouczenie
1. 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 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły podstawowej, do której wniosek został złożony.
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do
wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 1
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.).
……………………………………
data

…………………………..……………………
czytelny podpis matki kandydata

…………………………..……………………
czytelny podpis ojca kandydata

……………………………………
data przyjęcia zgłoszenia

…………………………..……………………
czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

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.
1

2

Załącznik do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Radwanicach
(dotyczy kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły)

Kryteria naboru do klasy pierwszej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 4 kryteriów należy wstawić znak X
Kryterium

Lp.

1.

2.

3.

4.

Tak*)

Nie*)

Kandydat (dziecko) zamieszkuje poza obwodem
szkoły, ale jest mieszkańcem gminy Siechnice.
Kandydat, którego co najmniej jeden rodzic (prawny
opiekun) złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za rok
poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, w
urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Siechnice.
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły,
do której składany jest wniosek.
Miejsce pracy zawodowej rodzica (opiekuna
prawnego) oraz usytuowanie szkoły ułatwiają
organizację opieki nad kandydatem (dzieckiem)

1. Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie …..…
2. Zgodnie z art.6 Ustawy o systemie oświaty, spełnianie przez kandydata kryteriów jest potwierdzane
oświadczeniami.

……………………………………
data

…………………………..……………………
czytelny podpis matki kandydata

…………………………..……………………
czytelny podpis ojca kandydata
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