Załącznik 2
Data przyjęcia wniosku:

Wniosek
przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej Nr2 w Ptaszkowej na rok szkolny 2018/2019
Szkołą pierwszego wyboru jest …………………………………………………………………
( jeżeli wniosek złożony został w więcej niż jednej szkole – w każdym, jako pierwszego
wyboru wpisywać należy tą samą szkołę )
Szkoła drugiego wyboru:………………………………………………………………………..
1. DANE INDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
NAZWISKO

IMIĘ

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

DATA URODZENIA
ADRES ZAMIESZKANIA

2. DANE RODZICÓW KANDYDATA (opiekunów prawnych)
IMIĘ

IMIĘ

NAZWISKO

NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES ZAMIESZKANIA

Telefony kontaktowe :

Telefony kontaktowe :

e-mail :

e-mail :

3. Informacje o spełnieniu kryteriów określonych przez organ prowadzący
Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium,
zaznacz odpowiedni kwadrat i dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie tego
kryterium.
Liczba
Lp.
TAK
NIE
Kryterium
punktów
W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo
5 pkt
1
dziecka.
Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie
5 pkt
2
1
szkoły .
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia,
5 pkt
3
dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w
zapewnieniu mu należytej opieki.
Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w
2 pkt
4
danej szkole.
Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły
2 pkt
6
obwodowej.
1)
2)

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie szkoły.
Oświadczenia rodziców.

Oświadczenie wnioskodawcy
1.Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych .
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 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz.926 z
późn.zm.).

……………………………………………
podpis matki (opiekuna prawnego)

………………………………………………
podpis ojca (opiekuna prawnego)

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ :
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu………………………………...…………
zakwalifikowała/nie zakwalifikowała( właściwe podkreślić )w/w kandydata do szkoły:
…………………………………………………………………………………….....................
Podpisy członków Komisji :
1. Przewodniczący :

......................................................

2. Członek:

…....................….........................

4. Członek : …………………………...

3. Członek:

......................................................

5. Członek: ……………………………

Załącznik 3

Ptaszkowa, dnia …………………………

OŚWIADCZENIE

