Zał.2
........................................................
imię, nazwisko Rodzica

........................................................
adres zamieszkania

........................................................
miejscowość

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31
ul. Chylońska 227
81 – 007 Gdynia

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1
1. Dane ucznia:
Imiona (wg aktu ur.) i nazwisko..………………………...…………………………………………………………
Numer PESEL…………………………….Data i miejsce urodzenia ………………………………………...........
Adres zamieszkania ………………………………….………………………………………...……………………
Adres zameldowania stałego………………………………………………………….…………...………………...
Szkoła rejonowa wg adresu zameldowania (nr i miejscowość).….……………………...…………….…………………
Przedszkole/oddział przedszkolny, do którego uczęszcza/uczęszczał……………………………………………….
2. Dane Rodziców 2
Imię, nazwisko matki…..…………………………………………………..………………………………………...
Nr tel. ………..………….…………………………... Adres e-mail ……………………………………………….
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………….……….
Imię i nazwisko ojca ………………..………………………………………….........................................................
Nr tel. …………………….…………………………. Adres e-mail ……………………………………………….
Adres zamieszkania…………………………………………….………………………………………..…………...

3. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych 3
Jeśli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół, w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanych.
1) Pierwszy wybór:
……………………………………………………………………………………………………………….
2) Drugi wybór:
……………………………………………………………………………………………………………….
3) Trzeci wybór:
………………………………………………………………………………………………………………..

1

Zgodnie z art. 130 ust.4 ustawy Prawo Oświatowe postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
Zgodnie z art.3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty, „rodzice”-należy przez to rozumieć także opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę
zastępczą nad dzieckiem.
3
Zgodnie z art. 156 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół.
2

4. Kryteria:
*we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy wymienionym kryterium należy wstawić znak X.
LP.
1.

2.

KRYTERIUM
Kandydat, którego rodzeństwo
uczęszcza do szkoły podstawowej do
której składany jest wniosek
Kandydat, który uczęszcza w bieżącym
roku szkolnym do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
do której składany jest wniosek

Wymagane dokumenty potwierdzające
spełnianie kryterium

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej nr 31 (zał. 3)

3.

Niepełnosprawność kandydata

4.

Samotne wychowywanie kandydata w
rodzinie (oznacza to wychowywanie
dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że
osoba taka wychowuje wspólnie co
najmniej jedno dziecko z jego
rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu, orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu lub oświadczenie (zał. 3)
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie
wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem

5.

Wielodzietność rodziny kandydata

6.

Kandydat został objęty pieczą zastępczą

7.

8.

Nie*

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do Szkoły Podstawowej nr 31 (zał. 3)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności

Miejsce pracy co najmniej jednego z
rodziców kandydata znajduje się w
obwodzie szkoły podstawowej do której
składany jest wniosek
Kandydat, który uczęszcza w bieżącym
roku szkolnym do przedszkola
położonego w obwodzie szkoły
podstawowej do której składany jest
wniosek

Tak*

Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata (zał.3)
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo
w przypadku samozatrudnienia-aktualny wpis
do ewidencji działalności gospodarczej
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata
w bieżącym roku szkolnym do przedszkola
położonego w obwodzie Szkoły Podstawowej
nr 31 (zał.3)

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełniane kryteria.
5. Informacja o załącznikach:
1)
2)
3)
4)
5)







Załącznik 3
1 zdjęcie legitymacyjne
Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia
Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa w zajęciach religii/etyki
Inne:

Oświadczenie:
1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszy zgłoszeniu dla potrzeb związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym z godnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101, poz 926, z późn.zm.).
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka i rodziców/
opiekunów prawnych, przez Szkołę Podstawową nr 31 w Gdyni, przy ul. Chylońskiej 227, w związku z realizacją zadań statutowych,
celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej.
4. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o tym, że: Administratorem danych osobowych jest dyrektor szkoły –
Aleksander Kuźmin; dane będą przetwarzane zgodnie z wyżej określonym celem; przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych
oraz ich poprawiania; dane te podaję dobrowolnie.

…………………………………

………………………………

(czytelny podpis Rodzica kandydata)

(czytelny podpis Rodzica kandydata)

Gdynia, ...………………………………

