……………………………………………………………..…………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata
……………………………………………….………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 10
w ZSP w Piasku
Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej
I. Dane osobowe kandydata i rodziców /tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi/
1.

Imię i nazwisko dziecka

2.

Data urodzenia dziecka

3.

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

4.
5.

6.

Imiona i Nazwiska rodziców
kandydata
Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata

Adres poczty elektronicznej i
numery telefonów rodziców
kandydata - o ile je posiadają

Matki
Ojca
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr
domu/mieszkania
Matki

Ojca

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

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych.
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanych:
1. Pierwszy wybór ……………….…………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły podstawowej lub zespołu szkolno – przedszkolnego
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Drugi wybór ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły podstawowej lub zespołu szkolno – przedszkolnego
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Trzeci wybór …..………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły podstawowej lub zespołu szkolno – przedszkolnego
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Uchwale NR XXXII/358/17 Rady Miejskiej w
Pszczynie z dnia 23 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy I szkoły podstawowej posiadającej obwód
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę
punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), proszę wstawić znak X, przy każdym spełnianym kryterium
L.p

Kryterium

1

dziecko, które odbywa roczne
przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu
Publicznym nr 17 w Piasku
dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i
będzie uczęszczać w następnym roku do
szkoły i/lub do przedszkola w Piasku
dziecko, dla którego SP 10 w Piasku
znajduje się bliżej miejsca zamieszkania niż
jego szkoła obwodowa;
dziecko, które za względu na pracę
zawodową rodziców lub inną uzasadnioną
sytuację rodzinną, wymaga codziennej
opieki członków rodziny lub innych osób
zamieszkujących w obwodzie SP10 w
Piasku
dziecko, którego rodzeństwo lub rodzice są
absolwentami SP 10 w Piasku

2

3

4

5

Wymagane dokumenty
potwierdzające
spełnianie kryterium
oświadczenie rodzica

Tak*)

Nie*)

oświadczenie rodzica

oświadczenie rodzica

oświadczenie rodzica

oświadczenie rodzica

IV. Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w
punkcie: …………………………………………………………………………………………………………………..
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 prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017
r., poz. 59).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku
jest dyrektor szkoły podstawowej do której wniosek został złożony.
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz
załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym7.
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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922).
……………………………………………………………………..
data, czytelny podpis rodzica kandydata

OŚWIADCZENIE – załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka
………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka /kandydata/
Zgodnie z Art. 150 ust. 6 ustawy prawo oświatowe, oświadczenie składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Oświadczam, że: (właściwe podkreślić)
1. Kandydat do Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku w roku szkolnym 2017/2018 odbywa / nie
odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym nr 17 w Piasku.
2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie uczęszczać / nie uczęszcza i nie będzie uczęszczać
w następnym roku szkolnym do Przedszkola Publicznego nr 17 w Piasku i /lub Szkoły
Podstawowej nr 10 w Piasku.
3. Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku znajduje się / nie znajduje się bliżej miejsca zamieszkania
kandydata niż jego szkoła obwodowa.
4. Ze względu na pracę zawodową rodziców lub inną uzasadnioną sytuację rodzinną, kandydat
wymaga / nie wymaga codziennej opieki członków rodziny lub innych osób zamieszkujących
w obwodzie SP nr 10 w Piasku.
Jeśli WYMAGA, proszę zwięźle opisać sytuację…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Rodzeństwo lub rodzice kandydata są / nie są absolwentami Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że dane podane w w/w oświadczeniu
są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. (Klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).
3. 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922)

…………………………………….
(data)

……………………………………………………………………………..
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka)

UZNANE ZA ISTOTNE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA, STOSOWANEJ DIECIE I ROZWOJU
PSYCHOFIZYCZNYM DZIECKA:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

…………………………………...
(data)

………………………..……………………………………………..………
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia

………………………………….………

2. Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym

…………………………….……………

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ z dnia ……………………………………………………………………………………….

W związku z liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz potwierdzeniem /nie
potwierdzeniem woli przyjęcia* kandydat zostaje / nie zostaje* przyjęty do Szkoły Podstawowej
nr 10 w Piasku od dnia 1.09.2018 roku.
DODATKOWE UZASADNIENIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

…………………………………………………………………………….
podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

