Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica
w Szamotułach
ul. Staszica 1, 64-500 Szamotuły
WNIOSEK o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka spoza obwodu szkoły
DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL

Nazwisko

Imię
Data urodzenia

Drugie imię
Miejsce
urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Województwo
Powiat

Gmina

Miejscowość
Ulica
Kod pocztowy

nr domu

nr mieszkania

Poczta
ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA
(proszę wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania)

Gmina

nr domu

nr mieszkania

Poczta
DANE OSOBOWE MATKI /OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię

Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Województwo
Powiat

Gmina

Miejscowość
Ulica
Kod pocztowy

nr domu

nr mieszkania

Poczta
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MIEJSCE ZATRUDNIENIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Nazwa zakładu pracy
DOM:

TELEFONY KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
PRACA:
TEL. KOMÓRKOWY:

Adres e-mail:

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię

Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Województwo
Powiat

Gmina

Miejscowość
Ulica

nr domu

Kod pocztowy

nr mieszkania

Poczta
MIEJSCE ZATRUDNIENIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Nazwa zakładu pracy
DOM:

TELEFONY KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
PRACA:
TEL. KOMÓRKOWY:

Adres e-mail:

2. Informacja o spełnianiu kryteriów rekrutacji
Kryterium

Dokumenty
potwierdzające
spełnianie kryteriów

1.

Kandydat mieszka na terenie Gminy
Szamotuły

2.

Rodzeństwo kandydata realizuje
obowiązek szkolny w szkole
podstawowej, do której składane jest
zgłoszenie

Oświadczenie rodziców/
opiekunów prawnych
kandydata o
zamieszkaniu na terenie
gminy Szamotuły
Oświadczenie rodziców/
opiekunów prawnych
kandydata, że
rodzeństwo kandydata
jest/ są uczniem/
uczniami szkoły
podstawowej, do której
jest składane zgłoszenie.

Zgłoszenie
kryterium
do oceny
(proszę
wpisać TAK
lub NIE)---*

Liczba punktów
przyznanych
przez komisję
(wypełnia
komisja)

2

3.

Rodzeństwo kandydata jest
absolwentem szkoły, o przyjęcie do
której ubiega się kandydat

4.

Niski dochód na osobę w rodzinie
kandydata

Oświadczenie rodziców/
opiekunów prawnych
kandydata, że
rodzeństwo kandydata
jest/są absolwentem/
absolwentami szkoły
podstawowej, do której
jest składane zgłoszenie
Oświadczenie o
posiadaniu orzeczenia o
niepełnosprawności
kandydata.

Do wniosku dołączam oświadczenia potwierdzające spełnianie kryterium
Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie do potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Oświadczenie
1. Oświadczam, że dane podane we wniosku oraz w załącznikach są prawdziwe.
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 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) - tzw. "RODO"

..........................................
miejscowość i data

...........................................
podpis matki/ prawnej opiekunki

.........................................
podpis ojca/prawnego opiekuna
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