Załącznik nr1
do Zarządzenia Nr 5/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszowie z dnia 12 lutego 2018r.

………………………………………………….
(miejscowość, data)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
w Pszowie

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
CZĘŚĆ A

1. DANE KANDYDATA:
Imię/imiona i nazwisko kandydata
Data i miejsce urodzenia
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – seria
i numer paszportu lub innego
potwierdzającego tożsamość)

dokumentu

Adres miejsca zamieszkania kandydata

2. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA:
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numer telefonu
kontaktowego (o ile je posiada)
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numer telefonu
kontaktowego (o ile je posiada)
3. KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH SZKÓŁ:

Lp.
1.
2.

Nazwa szkoły (od najbardziej do najmniej preferowanych)

CZĘŚĆ B

4. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
PRZY PRZYJĘCIU KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM
SZKOŁY:
Lp.
1.

2.

Ustalone kryterium
Kontynuacja kształcenia
w placówce oświatowej znajdującej
się w tej samej miejscowości.
Kandydat, którego rodzeństwo
uczęszcza lub uczęszczało
do wybranej szkoły

3.

Niepełnosprawność:
- kandydata,
- niepełnosprawność jednego lub
obojga rodziców
- niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata
(odpowiednio po 2 pkt)

4.

Wielodzietność rodziny kandydata
(rodzina wychowująca troje i więcej
dzieci)

5.

Samotne wychowywanie kandydata
przez rodzica (opiekuna prawnego)

6.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

7.

Rodzic/-e (opiekunowie prawni)
kandydata są zatrudnieni
na terenie Miasta Pszowa

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryterium

6

Zaświadczenie dyrektora placówki, do której uczęszczał
kandydat

4

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do wybranej szkoły

max
6

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U.Z 2011 r., Nr 127,
poz. 721 z późn. zm.)

2

Oświadczenie rodzica (opiekuna
prawnego) o wielodzietności rodziny kandydata*

2

Oświadczenie
rodzica
(opiekuna
prawnego)
o samotnym wychowywaniu dziecka**/lub prawomocny
wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu

2

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą

2

Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica
(opiekuna prawnego) kandydata na terenie Miasta
Pszowa

Uwaga:
Dokumenty (pkt 4, poz. 3,5,6) składane są w oryginale lub w postaci notarialnie poświadczanej kopii albo w postaci
urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub też w postaci kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata.
2. Oświadczenie (pkt. 4, poz. 2, 4, 5) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
* Wielodzietność rodziny: oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
** Samotne wychowywanie dziecka: oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba ze osoba taka wychowuje
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922)
1.

………………………………………………………..….
(data, podpisy rodziców/prawnych opiekunów kandydata)

