Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi
im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie
26-432 Wieniawa ul. Szkolna 6 tel: 48/6730015; NIP: 799-18-80-401; Regon: 000563128;
e-mail: sekretariat@pspwieniawa.pl

...............................................................
Imię i nazwisko rodzica kandydata
......................................................................
Adres do korespondencji
.....................................................................

Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
z Klasami Sportowymi im.
Jana Kochanowskiego w Wieniawie
ZGŁOSZENIE
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej1
Dane osobowe kandydata i rodziców 2
1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i

3.

numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość

4.

Imię/Imiona i nazwiska rodziców

Matki

kandydata

Ojca
Kod pocztowy

5.

Adres zamieszkania Rodziców
i kandydata3

Miejscowość
Ulica
Numer domu / numer
mieszkania
1

Telefon do kontaktu
Adres poczty

Matki

elektronicznej i numery
6.

elektronicznej

telefonów rodziców

Telefon do kontaktu

kandydata o ile je
posiadają

Adres poczty

Ojca

Adres poczty
elektronicznej

Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia
1.

Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.2

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu
dla potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781).

..............................................................
(czytelny podpis rodzica (opiekuna) kandydata)
..............................
(data)

Pouczenie
1.

Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z przyjmowaniem do szkoły.

2.

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej,
do której zgłoszenie zostało złożone.

__________
1

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 ze zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu.

2

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2021
r. poz. 2345 ze zm.) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

2

Informacja o spełnianiu kryteriów w Uchwale Nr XXIX.246.2017
Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r.

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie
trzeciej tego kryterium, napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie
tego kryterium
L.p.

Kryterium

1

2

1.

Kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole
podstawowej.

2.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w wybranej szkole.

3.

Miejsce zamieszkania osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem po szkolerodzice opiekunowie prawni, znajduje się w obwodzie wybranej szkoły.

4.

Wielodzietność rodziny kandydata.

5.

Niepełnosprawność kandydata.

6.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

7

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

8

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

9

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

10

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Zgłoszenie
kryterium do
oceny Tak*)
3

1. 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
…………

3

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 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021
r. poz. 1082 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są
dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy
wychowania przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku.
Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym1.
2. Oświadczam, że w pobliżu szkoły znajduje się* miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych
opiekunów* bądź miejsce zamieszkania osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem po szkole.
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 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

……………………………………………………..
Czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata

……………………………………
Data

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.) - kto,
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
1

4

