Załącznik Nr 1 do „Zasad rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej na rok szkolny 2018 / 2019”.

………………………………………..............…

Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica / opiekuna prawnego kandydata

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

…………………………………………..............…
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Dąbrowskiego 50
63-000 Środa Wlkp.

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej 1
1. Dane osobowe kandydata i rodziców

2

(Tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi)

1.

Nazwisko kandydata

2.

Imię kandydata

3.

Data urodzenia kandydata

4.

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

5.

Imię i nazwisko matki
prawnego kandydata

/

opiekuna

6.

Imię i nazwisko ojca
prawnego kandydata

/

opiekuna

7.

Adresy poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców / prawnych opiekunów kandydata – o ile je posiadają

Matki

Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

Ojca

Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

Pouczenie:
1) Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem
do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.).
2) Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor Szkoły.

Oświadczenia wnioskodawcy:
3

3) Oświadczam, że dane podane w zgłoszeniu są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
4) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych
z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016r., poz. 922).

…………………………………
Miejscowość, data

………………..……………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy - matki / prawnego opiekuna kandydata

……………………………..………………
Czytelny podpis wnioskodawcy - ojca / prawnego opiekuna kandydata

1

Zgodnie z art. 133 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie
na podstawie zgłoszenia.

2

Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-6 tabeli, natomiast dane w punkcie 7 podaje się, jeśli takie środki komunikacji
rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-6 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 7, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

3

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.

Załącznik do zgłoszenia

Załącznik do zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Nazwisko kandydata

Data urodzenia
kandydata

Imię kandydata

Miejsce urodzenia

Drugie imię

Województwo
urodzenia

2.
Adres zameldowania kandydata, jeśli jest inny niż zamieszkania 4
Jeżeli wnioskodawca ma inny adres zamieszkania niż zameldowania, to proszę o podanie tej informacji
w celu poinformowania szkoły obwodowej o spełnianiu obowiązku szkolnego.
1. Adres zameldowania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu

2. Dane szkoły obwodowej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, województwo, ulica, numer domu

3. Informacja o realizacji spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w:

Nazwa placówki

Nazwa grupy

Miejscowość

Ulica, numer

4.

Dodatkowe informacje o dziecku (właściwe podkreślić):
1. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?
TAK (należy załączyć kserokopię) / NIE
2. Czy dziecko posiada orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
o potrzebie kształcenia specjalnego?
TAK (należy przedłożyć oryginał) / NIE
3. Czy dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?
TAK (należy przedłożyć oryginał) / NIE

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na ich wykorzystanie przez szkołę w procesie rekrutacyjnym,
edukacyjnym i pedagogicznym (Ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922).

……………………………………………
podpis rodzica / opiekuna prawnego

4

Zgodnie z art. 36 pkt. 14 ustawy Prawo oświatowe, dyrektor szkoły podstawowej, który przyjął ucznia spoza obwodu swojej szkoły, obowiązany jest powiadomić dyrektora macierzystej publicznej szkoły podstawowej o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.

2

Załącznik do zgłoszenia

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka - kandydata

Oświadczam, że dziecko zamieszkuje pod adresem:

......................................................................................................................................
adres zamieszkania dziecka

„Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

……………..........…..…

…...….............…………......………………….

Miejscowość, data

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

………………………………………..
Imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego kandydata

Oświadczam, że zamieszkuję pod adresem:

......................................................................................................................................
adres zamieszkania matki / opiekuna prawnego

„Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

……………..........…..…

…...….............…………......………………….

Miejscowość, data

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

………………………………………..
Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego kandydata

Oświadczam, że zamieszkuję pod adresem:
......................................................................................................................................
adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego

„Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

……………..........…..…
Miejscowość, data

…...….............…………......………………….
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

3

