………………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/ opiekuna prawnego

……………………….
kandydata)

miejscowość, data

……………………………………………
(adres do korespondencji w sprawach

rekrutacji)

……………………………………………
(nr telefonu)

Wniosek do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kokaninie
o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2018/2019
do klasy …………… Szkoły Podstawowej w Kokaninie*
I-

Dane osobowe kandydata i rodziców/ opiekunów prawnych 1

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata
2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata
w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Imię/imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów
kandydata

4.

matki
ojca

5.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców/prawnych opiekunów i kandydata

kod
pocztowy
miejscowość
ulica

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
rodziców/prawnych opiekunów kandydata (o ile posiadają)

numer domu
/numer
mieszkania
matki telefon do kontaktu
adres poczty
elektronicznej
telefon do kontaktu
ojca

adres poczty
elektronicznej

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium dotyczącego wielodzietności
kandydatka
TAK
NIE *
*Niepotrzebne skreślić

Zgodnie z Art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
*- wpisać odpowiednią klasę
1

II. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący - Uchwała nr XIII/118/2016 Rady
Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016 r.
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryteriów wstaw znak X
Ustala się kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Żelazków oraz przyznaje się każdemu kryterium określoną liczbę punktów:
UWAGA! Wypełnić tylko w przypadku gdy kandydat/ka ma być przyjęty/a do klasy I Szkoły Podstawowej
L.p. Kryteria
Max liczba punktów Dokumenty niezbędne
do
potwierdzania
Tak
Nie
kryteriów
1

2

3

4

Kandydat do klasy pierwszej szkoły
podstawowej uczęszczał do przedszkola
wchodzącego w skład zespołu lub
oddziału przedszkolnego przy szkole
podstawowej do której ubiega się o
przyjęcie
Rodzeństwo
kandydata
spełnia
obowiązek
szkolny/roczne
przygotowanie przedszkolne w szkole
podstawowej/gimnazjum zespole szkół
w której kandydat ubiega się o przyjęcie
Rodzice lub jeden z rodziców kandydata
pracuje w miejscowości należącej do
obwodu
danej
szkoły
podstawowej/gimnazjum
Oboje rodziców/opiekunów prawnych
kandydata
rozliczyło
podatek
dochodowy od osób fizycznych za
miniony rok w gminie Żelazków –
kryterium stosuje się również do
rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko
Łączna maksymalna liczba punktów

1.

2.
3.
4.

20

Oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych

20

Oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych

10

Oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych

10

Oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych

60 pkt

Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący potwierdzane jest
dokumentami zgodnie z art. 131 ust. 4 (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), tj. oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.
Punkty otrzymane za spełnienie kryteriów sumuje się.
W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów.
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wymienionych
w punktach ……………………………………. (wpisać nr porządkowe, gdzie w tabeli zaznaczono TAK).

II. INNE WAŻNE INFORMACJE :
deklaracja dziennego pobytu dziecka w Szkole Podstawowej w godzinach od ………………... do …………….……

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Pouczenie
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.
2. Zgodnie z art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, dane osobowe
kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta
z nauki w szkole podstawowej; dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole przez okres roku.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. 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 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 922).

……………………………………
( data)

……………………………………………
(czytelny podpis matki/prawnego opiekuna)

……………………………………………
(czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna)

.........................................................
(data przyjęcia zgłoszenia)

.....................................................................
( podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego
(zerówki) w przypadku zapisu dziecka do klasy I (pierwszej) oraz zdjęcie na legitymację szkolną.

…………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

……………………………………..
(nr i seria dowodu tożsamości)

OŚWIADCZENIE٭
(o wielodzietności rodziny kandydata)
dotyczy trojga i więcej dzieci
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

oświadczam, że ……….................................................................... wychowywany jest w rodzinie
(imię i nazwisko dziecka)

wielodzietnej, w której jest łącznie ……………. dzieci.
(wpisać liczbę)

………………………………………
(data)

……………………………………..
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)
składającego oświadczenie

٭dotyczy pierwszego kryterium określonego w art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

………………………………………..
(numer i seria dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE
do kryterium nr 1

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,
że dziecko moje uczęszczało do przedszkola wchodzącego w skład zespołu lub oddziału
przedszkolnego przy szkole podstawowej do której ubiega się o przyjęcie.

………………………………

………..………………….

(data)

(czytelny podpis osoby
składającej oświadczenie)

………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

………………………………………..
(numer i seria dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE
do kryterium nr 2

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,
że rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny/roczne przygotowanie przedszkolne w szkole
podstawowej w której kandydat ubiega się o przyjęcie.

………………………………
(data)

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

………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

………………………………………..
(numer i seria dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE
do kryterium nr 3

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że rodzice
lub jeden z rodziców kandydata pracuje w miejscowości należącej do obwodu Szkoły Podstawowej
w Kokaninie.

……………………

……………..………….

(data)

(czytelny podpis osoby
składającej oświadczenie)

………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

………………………………………..
(numer i seria dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE
do kryterium nr 4

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,
że oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozliczyło podatek dochodowy od osób
fizycznych za miniony rok w gminie Żelazków (dotyczy również rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko).

……………………
(data)

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

