(Załącznik nr 2)

WNIOSEK
(dotyczy kandydata zamieszkałego poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu)
Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bukowiu

Zwracam/y się z prośbą o przyjęcie mojego/naszego dziecka do klasy pierwszej
szkoły podstawowej w od 1.09.2018 r.
.....................................................................

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

(czytelny podpis MATKI lub PRAWNEGO OPIEKUNA)

( czytelny podpis OJCA lub PRAWNEGO OPIEKUNA)

DANE KANDYDATA
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
PESEL, a w

przypadku braku numeru PESEL - serię

i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość

Adres miejsca zamieszkania
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania,
kod pocztowy, poczta)

DANE MATKI lub PRAWNEGO OPIEKUNA
Imię
Nazwisko
Adres miejsca zamieszkania
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania,
kod pocztowy, poczta)
Adres poczty elektronicznej- o ile go posiada

Numery telefonów - o ile je posiada

tel. domowy stacjonarny: ……………………………………..
tel. komórkowy: ……………………………………………………

DANE OJCA lub PRAWNEGO OPIEKUNA
Imię
Nazwisko
Adres miejsca zamieszkania
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania,
kod pocztowy, poczta)
Adres poczty elektronicznej- o ile go posiada

Numery telefonów - o ile je posiada

tel. domowy stacjonarny: ……………………………………..
tel. komórkowy: ……………………………………………………

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych:
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły
podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych
1.

Pierwszy wybór
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nazwa szkoły podstawowej i adres

2.

Drugi wybór
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nazwa szkoły podstawowej i adres

3.

Trzeci wybór
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nazwa szkoły podstawowej i adres

Informacje o spełnianiu kryteriów przez kandydata:
Lp.

Kryteria

Liczba

Potwierdzenie

punktów

1

2

3

4

5

miejsce pracy przynajmniej jednego
z rodziców/prawnych opiekunów
znajduje się w obwodzie szkoły lub szkoła
znajduje się na trasie dojazdu rodzica
do pracy
rodzeństwo kandydata uczęszcza
do danej szkoły
i będzie uczęszczać do tej szkoły w roku
szkolnym, którego dotyczy postępowanie
rekrutacyjne
w obwodzie szkoły zamieszkują krewni
kandydata wspierający rodziców
w zapewnieniu mu należytej opieki

rodzeństwo kandydata uczęszcza
do przedszkola położonego w obwodzie
szkoły
kandydat uczęszczał do placówki
wychowania przedszkolnego znajdującej
się na terenie obwodu szkoły

6

8

5

3

2

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

Wymagane dokumenty
(jeżeli odpowiedź jest TAK)
zaświadczenie z zakładu pracy
o zatrudnieniu lub oświadczenie
o prowadzeniu przez nich
działalności gospodarczej

--------------

oświadczenie o miejscu zamieszkania
krewnych kandydata wraz z
oświadczeniem krewnych
o wspieraniu rodziców w opiece nad
kandydatem
zaświadczenie z przedszkola
o uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do przedszkola
zaświadczenie z przedszkola
o uczęszczaniu kandydata
do przedszkola

Pouczenie:
1. Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu z siedzibą przy ul. Lipowej 54,
2. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów:
1. Oświadczam/y, że dane zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem/śmy
świadomy/i o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. Oświadczam/y, że niezwłocznie powiadomię/mimy dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w niniejszym wniosku.
3. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb
związanych z postepowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Do wniosku dołączam/y:
1. zaświadczenie/a potwierdzające spełnienie kryteriów w ilości ………. szt.,
2. oświadczenie/a potwierdzające spełnienie kryteriów w ilości ………. szt.

Data........................................

...................................................................
( czytelny podpis MATKI lub PRAWNEGO OPIEKUNA)

..................................................................
( czytelny podpis OJCA lub PRAWNEGO OPIEKUNA)

