…………………………,

..................................................................

dnia ………………………

Nazwisko i imię rodzica / opiekuna prawnego kandydata
..................................................................
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
..................................................................

Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych
im. Unii Europejskiej
w Boronowie
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
w Szkle Podstawowej w Boronowie w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie.

I. Dane osobowe kandydata i rodziców
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.

2.
3.

Nazwisko
i imię/imiona
i kandydata
Data i miejsce
urodzenia kandydata
PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię
i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

4.

5.

Nazwiska i imiona
rodziców/opiekunów
prawnych kandydata

Adres miejsca
zamieszkania rodziców
/ opiekunów prawnych
kandydata1

Matki / opiekunki
prawnej
Ojca / opiekuna
prawnego
Dane kandydata

Dane matki /opiekunki
prawnej

Dane ojca /opiekuna
prawnego

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu
/numer mieszkania

6.

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

Matki /
opiekunki
prawnej

Ojca /
opiekuna
prawnego

Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

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

Pierwszy wybór
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
nazwa szkoły i adres szkoły

2.

Drugi wybór
……………………………………………….………………...……………………………………………………...……………………………………
nazwa szkoły i adres szkoły

3.

Trzeci wybór
……………………………………………….………………………………………………………….....…………………………………………….....
nazwa szkoły i adres szkoły

III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem
prowadzącym
*) przy każdym z 5 kryteriów proszę wstawić znak X we właściwej rubryce (Tak lub Nie),

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek
szkolny w szkole.

oświadczenie rodzica

2.

Oboje rodziców pracują w trybie dziennym.

oświadczenie rodzica

3.

Wielodzietność rodziny.
(Rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

oświadczenie rodzica

4.

Kandydat uczęszczał do przedszkola w ZPO
w Boronowie

oświadczenie rodzica

5.

Niepełnosprawność kandydata lub jego
rodziców (jednego lub obojga).

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu
na
niepełnosprawność,
orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
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 (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
2046).

Tak*)

Nie*)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r., poz. 59) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół podstawowych oraz przepisami wykonawczymi.
W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy Wniosek uprawnień do
potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły podstawowej będę zobowiązany(a)
potwierdzić wolę korzystania z usług tej szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam
świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę
miejsca w szkole.
............................................
podpis matki/opiekunki prawnej

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

Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę na etapie przyjmowania dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły
jest ogólne Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
RODO), w związku z art. 149, 150, 155 i 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59, rozdział 6).
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

