Załącznik 2
………………………………………………..
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

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

………………………………………………..

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Józefa Gielniaka
w Kowarach
Wniosek o przyjęcie dziecka do
1
klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 im Józefa Gielniaka w Kowarach
I – Dane osobowe kandydata i rodziców²
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.
2.
3.
4.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
Data urodzenia kandydata
Miejsce urodzenia dziecka
PESEL kandydata

5.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

W przypadku braku PESEL, serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Matki
Ojca

6.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata³

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu/numer mieszkania

7.

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

Matki

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

Ojca

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

¹ Zgodnie z Art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
² Zgodnie z Art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1 - 6 tabeli, natomiast dane w punkcie 7 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w
punkcie 1 – 6 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 7 nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego
sprawowania opieki nad dzieckiem.
³ Zgodnie z Art. 133 ust. 2 ustawy o Prawo oświatowe, kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły publicznej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

II Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem
9
prowadzącym
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryteriów wstaw znak X
L.p.

Kryterium

ak

ie

potwierdzenie dyrektora szkoły, na podstawie posiadanej
dokumentacji
oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o jego miejscu
zamieszkania

1.

2.

3.

oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka o jego miejscu pracy

4.

oświadczenie rodziców, rodzica/opiekunów, opiekuna dziecka o
miejscu zamieszkania krewnych dziecka wspierających rodziców,
rodzica/opiekunów, opiekuna w zapewnieniu mu należytej opieki
1.

Zgodnie z Art. 6 ustawy o systemie oświaty, spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora w
uzgodnieniu z organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami.

2.

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …….

10

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
1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy szkół
wskazanych w II części tego wniosku.
Oświadczenie wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane
11
są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

…………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………..

Data

Czytelny podpis wnioskodawcy – rodzica

9

Zgodnie z Art. 20 e ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje
wolnymi miejscami. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
10

Zgodnie z Art. 20 t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
11

Zgodnie z art. 233 § 1. Kodeksu Karnego – Kto, składając zeznania 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.

2

