.....................................
/miejscowość, data/

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
w Kalwarii Zebrzydowskiej

WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019.
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka
............................................................................................................
/imię i nazwisko dziecka/

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 1
im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

1. DANE OSOBOWE: (wypełnia rodzic/prawny opiekun na podstawie aktu urodzenia dziecka)*
Imię i nazwisko: .........................................................................................
data i miejsce urodzenia:...........................................................................
PESEL dziecka:..........................................................
adres zameldowania:..................................................................................
adres zamieszkania: ............................................................................
imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna:....................................................................
imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna:......................................................................
numer telefonu kontaktowego do rodziców/prawnych opiekunów:.................................

* Akt urodzenia dziecka do wglądu

2.Dodatkowe dołączone do wniosku informacje o dziecku2
Rodzaj informacji o dziecku

TAK NIE

dziecko rodzica/opiekuna samotnie wychowującego
dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych
dziecko w rodzinie zastępczej
informacja o stanie zdrowia
orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

3.Do wniosku załączono dokumenty związane z rekrutacją 3
L. P. Kryterium

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

Tak Nie

Kryteria określone w uchwale nr XX/233/2017
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 23 lutego 2017 r.
1.

Kandydat uczęszczał do
oddziału przedszkolnego w
wybranej szkole

Dane potwierdza dyrektor na
podstawie dokumentacji będącej w
posiadaniu wybranej szkoły

2.

Krótsza droga kandydata do
wybranej szkoły, niż do szkoły
na terenie obwodu
zamieszkiwanego przez
kandydata
Rodzeństwo kandydata
uczęszcza do
wybranej szkoły

Oświadczenie rodzica/rodziców
(prawnego opiekuna/prawnych
opiekunów)
(załącznik nr 1)

3.

Rodzic pracujący na terenie
obwodu
wybranej szkoły

4.

2,3

Wpisać znak „x” w odpowiednich kratkach

Dane potwierdza dyrektor na
podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu
wybranej szkoły
Oświadczenie rodzica/rodziców
(prawnego
opiekuna/prawnych opiekunów)
(załącznik nr 1)

Liczba
punktów*

* Wypełnia Komisja Rekrutacyjna

4. Oświadczenia:
1.Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są
zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.4
2.Wyrażam zgodę na 5
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do
wniosku dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z późniejszymi zmianami).
umieszczanie zdjęć mojego dziecka związanych z życiem placówki (uroczystościami,
konkursami, pracą itp.) na stronie internetowej naszej szkoły (www.spkalwaria.iap.pl), także
w lokalnej prasie lub lokalnych portalach internetowych (www.kalwaria-zebrzydowska.pl).
Niniejsza zgoda dotyczy całego okresu uczęszczania dziecka do Zespołu Szkół Nr 1
w Kalwarii Zebrzydowskiej.
zamieszczanie na w/w portalach i w prasie danych osobowych mojej córki/syna jak:
imię, nazwisko, oddział. Niniejsza zgoda dotyczy całego okresu uczęszczania dziecka do
Zespołu Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

........................................
/data, miejscowość/

............................................
/czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/

Pouczenie
1. 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 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późniejszymi zmianami).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku jest
Dyrektor Szkoły.
3. Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w pkt 1 wniosku, jest obowiązkowe.
4. Art. 20 z ustawy o systemie oświaty wprowadza możliwość podania innych danych w celu zapewnienia
dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod pracy opiekuńczowychowawczej. Podanie danych w załącznikach, zgodnie z wykazem zawartym w pkt 2 wniosku, nie jest
obowiązkowe.
5. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów, zawartych w pkt 3 wniosku, jest nieobowiązkowe,
przy czym w przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego
kryterium.

.....………………………………..………………………
WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA
1.Liczba punktów uzyskana przez dziecko ................
2.Wynik postępowaniarekrutacyjnego..........................................
3.Uzasadnienie (w przypadku braku kwalifikacji dziecka)

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...............................................................
...............................................................
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
/podpisy przewodniczącego i członków Komisji/
4

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
5

Właściwie zaznaczyć znakiem x

