KOD:
(wypełnia szkoła)

Włodawa, dnia …………………… 2018 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie
Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie
w roku szkolnym 2018/2019
I. Dane dotyczące dziecka
Imię/imiona i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
dziecka
PESEL dziecka
Adres miejsca zamieszkania
dziecka
Adres miejsca zameldowania
dziecka
Nazwa i adres placówki,
w której dziecko odbyło roczne
obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne
II. Dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych dziecka
matka/opiekun prawny

ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko

Adres miejsca zamieszkania

Adres miejsca zameldowania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Uchwale nr XXXIV/172/17 Rady
Miejskiej Włodawa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów
rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Włodawa1.
1

Zgodnie z Art. 133 ust. 2 ustawy prawo oświatowe, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być
przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi
miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

*) Jeżeli Państwo chcecie, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnienie danego kryterium, w kolumnie czwartej
przy tym kryterium, proszę wpisać TAK i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium.

Lp.

Kryterium

1

2
Rodzeństwo kandydata spełnia
obowiązek szkolny w tej samej szkole
Bliższa droga dziecka do szkoły niż do
szkoły w obwodzie której mieszka
Dziecko uczęszczało do oddziału
przedszkolnego w danej szkole
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni
dziecka (babcia, dziadek) wspierający
rodziców (opiekunów prawnych) w
zapewnieniu mu należytej opieki

1.
2.
3.
4.

Rodzic dziecka jest pracownikiem szkoły

5.

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium
3
Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

Zgłoszenie
kryterium do
oceny Tak*)
4

Oświadczenie rodzica
Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły
Oświadczenie rodzica
Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

IV. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych szkół podstawowych
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jednej
publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanych.
1. Pierwszy wybór: ………………………………………...................................................
2. Drugi wybór: ……………………………………………………………………………
3. Trzeci wybór: ……………………………………………………………………………
V. Do wniosku dołączam
1. akt urodzenia dziecka – obowiązkowo

2. ……………………………………

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły podstawowej, do której wniosek został złożony.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. W przypadku zakwalifikowania dziecka do placówki, będą Państwo zobowiązani potwierdzić wolę zapisu
dziecka do klasy pierwszej, w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Brak
potwierdzenia woli w określonym terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do
przyjęcia do klasy I i utratę miejsca w placówce.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym2.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z wewnętrznym regulaminem rekrutacji do klasy I obowiązującym w
szkole i go akceptuję.
3. 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 z zm).
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail, w celu korzystania
z e-dziennika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.).
…………….……………….………………………………..……..
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata

2

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 od 6 miesięcy do lat 8.

