Załącznik nr 2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KPT. PIL. STANISŁAWA
SKARŻYŃSKIEGO W WARCIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
(Wniosek wypełniają rodzice dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami.)

I. DANE OSOBOWE DZIECKA:
imię
nazwisko
PESEL*
data urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ulica
miejscowość

nr domu
gmina

nr mieszkania

* W przypadku braku numeru Pesel, seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
II. DANE OSOBOWE MATKI:
imię
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica
miejscowość
telefon komórkowy
MIEJSCE ZATRUDNIENIA
nazwa firmy
adres firmy
telefon kontaktowy
DANE OSOBOWE OJCA:
imię
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica
miejscowość
telefon komórkowy
MIEJSCE ZATRUDNIENIA
nazwa firmy
adres firmy
telefon kontaktowy

nazwisko
nr domu
gmina
adres e-mail

nr mieszkania

nazwisko
nr domu
gmina
adres e-mail

nr mieszkania

III. KRYTERIA REKRUTACJI
(ustalone w porozumieniu z organem prowadzącym – wypełnia Komisja Rekrutacyjna)

1.

Pozostawanie w zatrudnieniu obojga rodziców bądź rodzica
1

2.
3.

samotnie wychowującego dziecko.
Niepełnosprawność dziecka lub
specjalnym.
Wielodzietność:
- troje dzieci

objęcie

kształceniem

- czworo dzieci
- pięcioro i więcej dzieci
Suma punktów:
IV. WYBÓR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej wg następującej kolejności:
(1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną)

Nazwa i adres placówki
1.
2.
3.
V. OŚWIADCZENIA
(proszę wpisać znak X w kolumnie obok)
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko oraz nie wychowuję
wspólnie z jego rodzicem.

żadnego dziecka

Oświadczam, że moja rodzina jest wielodzietna, co oznacza, że wychowuję …… dzieci.
Pouczenie:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………… ………………………………..
data

podpis matki

…………………………………
podpis ojca

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we
wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do szkoły oraz organizacją pracy i
funkcjonowaniem szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
………………………………… ………………………………..
data

podpis matki

…………………………………
podpis ojca

…………………………………………
(data złożenia i pieczęć szkoły)
wypełnia przyjmujący
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