WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

CZĘŚĆ I:
DANE OSOBOWE DZIECKA:
IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………………………………………………………………………
DRUGIE IMIĘ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATA I MIEJSCE URODZENIA ……………………………………………………………………………………………………………….
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL DZIECKA …………………………………………………………………………………………………………………………………..
DANE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Dane matki/prawnej opiekunki:
IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRES ZAMIESZKANIA ………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFON KONTAKTOWY ………………………………………………………………………………………………………………….....
MIEJSCE PRACY ……………………………………………………………………………………………………………………………........
ADRES E – MAIL ..................................................................................................................................
Dane ojca/prawnego opiekuna:
IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA ……………………………………………………………………………………………………………………
TELEFON KONTAKTOWY ………………………………………………………………………………………………………………...
MIEJSCE PRACY ………………………………………………………………………………………………………………………….....
ADRES E – MAIL ................................................................................................................................

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Obwód szkolny, do którego należy dziecko ……………………………………………………………………………
2. Czy dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii?
- jeśli tak to jakiej? ………………………………………………………………………………………………………………….
- jeśli nie, to czy będzie korzystało z zajęć etyki?……………………………………………………………………
3. Czy dziecko posiada orzeczenie lub opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej?…………………………………………………………………………………………………………
Jeśli tak, proszę dołączyć do wniosku.
4. Czy dziecko będzie korzystało z opieki w świetlicy szkolnej?.......................................................
5. Czy dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej? ………………………………………………………………
6. Przedszkole, do którego dziecko uczęszcza (dotyczy dzieci, które nie uczęszczają do
Przedszkola

w

Dzięgielowie

lub

Punktu

Przedszkolnego

w

Puńcowie)

………………………………………………………………………………………………….............................................
7. Dodatkowe informacje o dziecku istotne dla przebiegu kształcenia i pobytu dziecka w szkole
(np. stan zdrowia)………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania
i innych czynności wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie oraz
wykorzystanie wizerunku dziecka w celu prezentowania statutowych działań placówki (Ustawa o Ochronie Danych
osobowych Dz. U. z 1997r. nr 133, poz. 833)

………………………………………………………..................
...........................................................................
podpis Rodziców/Prawnych Opiekunów

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

CZĘŚĆ II – REKRUTACJA (wypełnia Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych
dokumentów)
1. Kryteria przyjęć:

Lp.
Kryterium
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej
1.
samej placówce
Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w
2.
której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość
do szkoły obwodowej

Punkty
10
8

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata o
miejscu zamieszkania (załącznik nr 1)

3.

Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych
znajduje się w obwodzie szkoły

7

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata o
miejscu pracy (załącznik nr 2)

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata
wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w
zapewnieniu mu należytej opieki

6

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata o
zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata
wspierających rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu
mu należytej opieki (załącznik nr 3)

5.

Dziecko
realizowało
obowiązek
wychowania
przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (punkcie
przedszkolnym) danej szkoły/ dziecko realizowało
obowiązek szkolny w szkole podstawowej prowadzonej
przez Gminę Goleszów

4

OPINIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ..................................................................................................
a) zakwalifikowała dziecko ..............................................................................................................................
od dnia ..................................................... do Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie;

b) nie zakwalifikowała dziecka .................................................................................................................. do
Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie z powodu ...............................................................................................
............................................................................................................................................................................
Podpis Przewodniczącego Komisji :

Podpisy Członków Komisji:

