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

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

……………………………………………………………………………..
Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
Im. Jana Antoniego Grabowskiego
w Nowym Dworze
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA ANTONIEGO GRABOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY ……………/……………..

I.
1.
2.
3.

Dane osobowe kandydata i rodziców
Imię/imiona i nazwisko
kandydata
Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

4.
5.

6.

Imiona i nazwiska rodziców
kandydata
Adres miejsca zamieszkania
rodziców kandydata1

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

Matki
Ojca
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu/numer
mieszkania
Matki

Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

II.

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół
podstawowych
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej
niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół
w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych
1. Pierwszy wybór …………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły

2. Drugi wybór ………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły

1

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z
zamiarem stałego pobytu

III.

Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w statucie szkoły2

*

we właściwej rubryce (Tak, Nie), przy każdym z podanych kryteriów należy wstawić znak X
L.p.
Kryterium
Wymagane dokumenty,
Tak*
Nie*
potwierdzające spełnianie
kryterium
1. Do szkoły uczęszcza
Księga uczniów, oświadczenie
rodzeństwo kandydata
rodziców
2. Rodzice pracują w
Oświadczenie rodziców
obwodzie szkoły
3. Dziecko mieszka na terenie Oświadczenie rodziców
gminy Nowy Kawęczyn
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych
w punkcie ………….

Oświadczenie wnioskodawcy
1.
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do
3
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 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz.926 z późn.zm.)

……………………………………………………………….
Data

………………………………………………………
czytelny podpis rodzica kandydata

______________________
2

Zgodnie z Art.8 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U z 2014r. poz.7), postępowania rekrutacyjnego prowadzone jest na podstawie kryteriów
zawartych w statucie szkoły
3
Zgodnie z art. 233&1 Kodeksu karnego – kto składając zeznanie mające służyć dowód w postępowaniu
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

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

