W NI OSE K O PRZ YJĘ CI E DZIE CKA
DO KL A SY … …… …… W R OK U SZ K OL NY M …… ……… .
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy - Zdroju
(Należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 28 marca br. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły podstawowej.
Data złożenia wniosku:

Sposób dostarczenia wniosku:

I. INFORMACJE O DZIECKU
DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL*
Imię*
Drugie imię
Nazwisko*
Data urodzenia*

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA*

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA

Ulica nr
Poczta i kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(należy zakreślić odpowiedź)
Nr orzeczenia
Poradnia, która podała
orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
Typ orzeczenia (rodzaj
niepełnosprawności)
Dodatkowe informacje
o dziecku

TAK

NIE

II. INFORMACJE O RODZICACH
DANE OSOBOWE MATKI *
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Opiekun
prawny

Rodzic

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka
za granicą

Nieznany

Rodzic
mieszka
za granicą

Imię
Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI*
Ulica i nr

Województwo

Poczta i kod pocztowy

Miejscowość
DANE KONTAKTOWE MATKI*

Telefon dom/komórka
Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA*
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Imię
Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA*
Ulica i nr

Województwo

Poczta i kod pocztowy

Miejscowość
DANE KONTAKTOWE OJCA

Telefon dom/komórka
Adres e-mail

DANE ADRESOWE POPRZEDNIEJ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/ SZKOŁY OBWODOWEJ
(jeśli dotyczy)
Nazwa szkoły/przedszkola
Adres
UWAGI RODZICA
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

III. KRYTERIA PRZYJĘĆ
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)
KRYTERIA USTAWOWE
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe, z pozn. zm.)

1

Wielodzietność rodziny kandydata 2)

2

Niepełnosprawność kandydata 3)

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 3)

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 3)

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 3)

6

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie 2)

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 3)

pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi
oświadczenie rodzica
3) kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
1)
2)

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 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Szkoła Podstawowa nr 2 (al. Wojska
Polskiego 23,57-320 Polanica-Zdrój), Inspektor Ochrony Danych - iod@koptyra.pl,

Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art.150 ust.6
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
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 art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
………………………………………………..

………………………………………………..

DATA

PODPIS MATKI

………………………………………………..
………………………………………………..
DATA

PODPIS OJCA

Inne oświadczenia wnioskodawcy:
1. Zobowiązuję się do informowania o każdorazowej zmianie danych oraz o chorobach i sytuacjach, które
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole.
2. Oświadczam, że jestem ustawowym opiekunem małoletniego/ małoletniej.
3. Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, rok rodzenia)
i wizerunku mojego dziecka w publikacjach szkolnych (strona internetowa szkoły, gazetki) oraz
w prasie, radiu, telewizji w związku z osiąganymi sukcesami szkolnymi i działalnością szkoły.
4. Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania: Statutu Szkoły, regulaminów i procedur
obowiązujących w szkole.
………………………………………………..

………………………………………………..

PODPIS MATKI

PODPIS OJCA

INFORMACJA:
1. Przyjmuję do wiadomości, że dodatkowe dane umieszczone we wniosku będą przetwarzane wyłącznie

2.
3.

w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły, w celu realizacji obowiązku szkolnego ucznia, o którym mowa
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
W przypadku nieprzedłożenia w
terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów
potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

………………………………………………..

………………………………………………..

PODPIS MATKI

PODPIS OJCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wypełnić tylko kiedy dotyczy!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam, iż samotnie wychowuję………………………………………….…… oraz nie wychowuję
(imię i nazwisko kandydata)

żadnego dziecka wspólnie z rodzicem.

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

…………………………………….
(data)

….………...…………………………………...
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczam, iż dziecko……………………………………………………………………….. jest członkiem
(imię i nazwisko kandydata)

rodziny wielodzietnej (minimum 3 dzieci)

…………………………………….
(data)

….………...…………………………………...
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

