…………………………………………………………..………
imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………………………………
adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 9 w Puławach

W N I O S E K
o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021
I.

Dane osobowe kandydata i rodziców

1.

imię/imiona i nazwisko kandydata

2.

data i miejsce urodzenia kandydata

3.

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

4.

imię/imiona i nazwiska rodziców
kandydata

Matki
Ojca

5.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata 1

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica

6.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców
kandydata o ile je posiadają

Numer domu /numer
mieszkania
Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej

II.
Informacja o złożeniu wniosku o przyjecie kandydata do publicznych szkół podstawowych2
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjecie kandydata do więcej niż jednej
publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanych3
1.

Pierwszy wybór
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Drugi wybór
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Trzeci wybór

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1

2

3

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby ﬁzycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Zgodnie z art. 156 ust. 1. ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.
Zgodnie z art. 156 ust. 2. ustawy Prawo oświatowe, we wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

III.

Informacja o spełnianiu kryteriów

Lp.

Kryterium
Liczba punktów

1.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej
szkole, do której prowadzona jest rekrutacja

15

2.

Kandydat uczęszczał do przedszkola, będącego
w obwodzie szkoły

10

3.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo
kandydata

5

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata,
wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki

3

5.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły

2

TAK/NIE

Adnotacje komisji
rekrutacyjnej

Łączna liczba punktów

Do wniosku dołączam oświadczenie potwierdzające spełnianie/niespełnianie wymienionych kryteriów.
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 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn zm.)
2.
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły podstawowej, do której wniosek został złożony.

1.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.4
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 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z
późn. zm.).

……………………………………

.………………………………………..……………………

Data

Czytelny podpis rodzica kandydata

4

4
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 do lat 3.

