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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ                     W ………………………………………..
 (wniosek składają kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły)

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie placówki w terminie 26.04-15.05.2017 r.  w godz. 7.30-15.30


Data złożenia wniosku:
Numer wniosku:
DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL (w przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)











Imię

Nazwisko

Data urodzenia

               ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Miejscowość

Ulica

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy, poczta

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię

Drugie imię

Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Miejscowość

Ulica

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy, poczta

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon dom/komórka

Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię

Drugie imię

Nazwisko

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Miejscowość

Ulica





Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy, poczta

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon dom/komórka

Adres e-mail


INFORMACJE O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)
Lp.
Nazwa szkoły i adres
1. pierwszego wyboru



2. drugiego wyboru



3. trzeciego wyboru







KRYTERIA PRZYJĘĆ   (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)

Kryteria określone Uchwałą nr XXIX/384/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.03.2017 r.
Lp.
Kryterium
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
Tak*
Nie*
1
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły
Dane potwierdzane przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły



2
Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący/opiekun prawny pracują/pracuje lub prowadzą/prowadzi działalność gospodarczą w obwodzie szkoły
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego



3
Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/rodzica samotnie wychowującego/opiekuna prawnego w zapewnieniu dziecku należytej opieki

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna                  o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece 


4
Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Kąty Wrocławskie
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna                 o zamieszkaniu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie



5
Kandydat odbywał roczne przygotowanie przedszkolne  w szkolnym oddziale przedszkolnym funkcjonującym w szkole, do której składany jest wniosek/
Kandydat odbywał roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu wchodzącego w skład zespołu szkolno-przedszkolnego, do którego składany jest wniosek

Dane potwierdzane przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły



Zgodnie z art. 131 ust.4 ustawy Prawo oświatowe  - organ prowadzący określił dokumenty niezbędne do potwierdzenia ww. kryteriów.

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punktach ………….


Zobowiązuję się w okresie od 26 maja do 31 maja br. w godz. 7.30-15.30 pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, do której zostało zakwalifikowane (sekretariat placówki).

W przypadku braku potwierdzenia woli dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.


………………………………………………                                                                                               		 ……………………………………… 
Podpis matki/ opiekunki prawnej                                                                                                             		 Podpis ojca /opiekuna prawnego
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Pouczenie: 

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
	Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy szkół podstawowych.

Oświadczenia wnioskodawcy:

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  
	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, poz. 922). 
	Jestem świadomy, iż dzieciom zamieszkałym poza obwodem szkoły nie przysługuje dowóz zorganizowany przez Gminę (zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.


………………………………………………                                                                            		    ……………………………………….
        Podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                              		          Podpis ojca/ opiekuna prawnego


Miejscowość ………………….., dnia …………………………

