Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 spoza obwodu
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach
na rok szkolny 2018/2019

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL/w przypadku braku
:seria i numer paszportu

Imię
Nazwisko

Data urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Gmina

Miejscowość

Ulica
Nr domu/ nr mieszkania*

Dane

Kod pocztowy

MATKI / opiekunki prawnej

OJCA/ opiekuna prawnego

Imię
Nazwisko
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu/ nr mieszkania
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail*
*należy podać w przypadku ich posiadania (art. 150.1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe).

Wskazanie wybranych szkół wg preferencji rodziców
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)
Lp.
1. pierwszego wyboru
2. drugiego wyboru
3. trzeciego wyboru

Szkoła Podstawowa

Adres szkoły

ZAŁĄCZNIKI:
I. W celu potwierdzenia kryteriów określonych w art. 150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe do niniejszego wniosku
załączam następujące dokumenty/oświadczenia:

Należy wstawić znak X w rubryce (TAK/NIE) przy każdym z kryteriów:
Kryterium
Wielodzietność rodziny kandydata

Dokument potwierdzający
TAK
NIE
Oświadczenie nr 1 o wielodzietności rodziny
kandydata
Niepełnosprawność kandydata
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane
ze
względu
na
niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)
Samotne wychowywanie kandydata prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
w rodzinie
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie nr 2 o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem
Objęcie kandydata pieczą zastępczą dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860)
Forma w/w dokumentów: kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/ prawnego opiekuna
kandydata (nie dotyczy oświadczeń o nr 1 i 2 )

II. KRYTERIA PRZYJĘĆ zgodnie z Uchwałą nr XXXII/239/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017
roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkól podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest gmina Pyskowice, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły

Należy wstawić znak X w rubryce (TAK/NIE) przy każdym z kryteriów:
Kryterium
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej
szkoły
Miejsce pracy rodzica / opiekuna prawnego
kandydata znajduje się w obwodzie szkoły
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni
kandydata
pomagający
rodzicom
/ opiekunom prawnym w zapewnieniu opieki
nad dzieckiem
Kandydat jest mieszkańcem Pyskowic

Dokument potwierdzający
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
o uczęszczaniu rodzeństwa do danej szkoły

TAK

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
o miejscu pracy
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
o miejscu zamieszkania krewnych kandydata,
pomagających w opiece nad dzieckiem
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego,
iż kandydat jest mieszkańcem Pyskowic

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przyjmuję do wiadomości, że:






Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 1,
dane będą przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w celu zgłoszenia do szkoły,
dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
dane podaję obowiązkowo zgodnie z art. 150.1 oraz 150.2 ustawy z dnia 16.12.2016 r. Prawo oświatowe.

………………………………………………
podpis matki lub opiekunki prawnej

Pyskowice, dnia ……………………….…………..

……………………………………….
podpis ojca lub opiekuna prawnego

NIE

