……………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

……………………………………………
Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Złotorii
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Złotorii (spoza obwodu)
IDane osobowe kandydata i rodziców1
1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

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

5.

Kod pocztowy

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata 2

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

6.

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

Matki

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty elektronicznej

II- Informacja o spełnianiu kryteriów
*) W kolumnie trzeciej tego kryterium, proszę napisać TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium
L.p.

Kryterium

Zgłoszenie
kryterium do
oceny Tak*)

Punkty

1.

oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zamieszkują
na terenie Gminy Lubicz i rozliczają podatek dochodowy od osób
fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania

16

2.

szkoła podstawowa jest położona najbliżej miejsca zamieszkania dziecka
lub w obwodzie szkoły podstawowej znajduje się miejsce pracy co
najmniej jednego z rodziców

8

3.

w szkole podstawowej, obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

4

4.

w obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują osoby wspierające
rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki

2

Zgodnie z Art. 20 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice
posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego
komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
1

Zgodnie z Art.20 c ust. 1 ustawy o systemie oświaty, do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze
danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
2

1

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wyżej wymienionych kryteriów są odpowiednio:
1) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało
złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez
elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub
oświadczenie rodzica;
2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego lub oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania dziecka lub miejscu zatrudnienia
rodzica;
3) zaświadczenie ze szkoły podstawowej o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole przez rodzeństwo
dziecka lub oświadczenie rodzica;
4) oświadczenie rodzica potwierdzające zamieszkanie w obwodzie szkoły podstawowej osób wspierających w
opiece nad dzieckiem.
Kopie dokumentów wymienionych w pkt 1 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic.
Oświadczenia składa się na zasadach określonych w art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty.
Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ……………….
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 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są
dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania
przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku.
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.3
2. Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

……………………………………
Data

……………………………………………
Czytelne podpisy obojga rodziców

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.
3

2

