Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach
Roztoka Brzeziny 211, 33-316 Rożnów
Załącznik nr 2
Roztoka Brzeziny, dnia …………………….
…………………………………………
/ nazwisko i imię rodzica/ opiekuna prawnego /
…………………………………………
…………………………………………
/adres do korespondencji /

S ZK O Ł Y P O D S T A W O W E J

DYREKTOR
K O R C ZA K A

I M . J A N U S ZA
W R O ZT O C E B R ZE ZI N A C H

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach
(dotyczy dzieci spoza obwodu)
Proszę o przyjęcie mojego dziecka …………………………………………………………
/imię, imiona i nazwisko dziecka/

w roku szkolnym ……………………….. do klasy pierwszej.

1. Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………………..
/imię, imiona i nazwisko dziecka/

realizuje (realizowało)* roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym
………………………… w ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
/ adres placówki lub forma spełniania obowiązku /

……………………………………
/data/

* właściwe podkreślić

………………………………………………
/czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata/

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach
Roztoka Brzeziny 211, 33-316 Rożnów
Załącznik nr 2a
DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA
W ROZTOCE BRZEZINACH
Karta zapisu dziecka do klasy ……….
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach

I . Dane osobowe kandydata i rodziców

Nazwisko i imiona dziecka
Data urodzenia dziecka
Miejsce urodzenia dziecka
PESEL - w przypadku braku serię i
numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Miejsce zamieszkania dziecka
Miejsce zameldowania (jeśli
jest inne niż m. zamieszkania)
Imiona i nazwiska rodziców /
prawnych opiekunów
Miejsce zamieszkania
rodziców / prawnych
opiekunów
Nr telefonu kontaktowego /
adres e-mail

ojciec*

matka*

ojciec*

matka*

ojciec*

matka*

Szkołą obwodową ze względu na
zamieszkanie zgłaszanego
kandydata jest:
Pełna nazwa szkoły

*lub prawnego opiekuna
II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych1
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 preferowanych2
1.

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z art. 156 ust 1. wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech szkół.
Zgodnie z art. 156 ust 2. ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że
wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.
1
2
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2.

Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Trzeci wybór

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych przez Radę Gminy w Gródku nad Dunajcem
*) 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.
1.

2.

Kryterium

Liczba punktów

Kontynuacja nauki w danej
szkole po realizacji
obowiązku przygotowania
przedszkolnego.

5 pkt.

Rodzeństwo realizuje
obowiązek szkolny w
wybranej szkole.

4 pkt.

Dogodne (względem
miejsca zamieszkania
3. kandydata lub miejsca pracy
rodziców kandydata)
położenie szkoły.
Dziecko zamieszkałe w
obwodzie sąsiadującym
4.
bezpośrednio z obwodem
wybranej szkoły.

Tak/ Nie

Dokumenty niezbędne do
potwierdzania kryteriów
Oświadczenie rodziców o
miejscu realizacji obowiązku
przygotowania
przedszkolnego ich dziecka.
Oświadczenie rodziców
potwierdzające realizację
obowiązku szkolnego ich
dzieci/dziecka w danej
szkole.

3 pkt.

Oświadczenie rodziców o
miejscu zamieszkania lub
miejscu pracy zawodowej.

2 pkt.

Oświadczenie rodziców
o ich zatrudnieniu lub
pobieraniu nauki.

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ……………….
Pouczenie
1.

2.

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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są
dyrektorzy szkół wskazanych w II części wniosku.

Oświadczenia wnioskodawcy
1.
2.

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.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 r.,
poz. 922 z późn. zm.).

……………………………………
/data/

..……………………………………………………
/ czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna kandydata/

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - 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 do lat 8.
3
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IV. Dodatkowe informacje o dziecku



Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka
w szkole (np. alergie, choroby przewlekłe, przyjmowane leki):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Informacje o stopniu samodzielności dziecka:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Zainteresowania dziecka:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o kształceniu
specjalnym, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub inne zaświadczenia?
TAK (dołączyć ksero)



NIE

Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej?
TAK (jakiej?)

NIE

……………………………………………………………………………………………………….
V. Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna:








Oświadczam/y, że dane przedłożone w niniejszej karcie zapisu dziecka są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję
do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie, w systemach
informatycznych w celu przeprowadzania procedury rekrutacji oraz w zakresie działalności dydaktyczno –
wychowawczo - opiekuńczej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach. Przetwarzanie
danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
Zobowiązuję się do informowania szkoły o wszelkich zmianach – nr telefonów, adresów oraz o chorobach i
sytuacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach.
Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania Statutu Szkoły, regulaminów, procedur obowiązujących w szkole.
Wyrażam zgodę na umieszczanie na tablicach ogłoszeń oraz szkolnej stronie www: wizerunku dziecka utrwalonego
na zdjęciach ze szkolnych uroczystości, imprez i innych wydarzeń szkolnych oraz klasowych oraz danych dziecka w
postaci imienia, nazwiska i klasy umieszczonych w związku z jego ewentualnymi osiągnięciami lub udziałem w
różnych wydarzeniach organizowanych przez szkołę.
Wyrażam zgodę na okresowe skontrolowanie czystości dziecka przez wychowawcę lub higienistkę.

………………………….
/data/

………………………………………………………….
/czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata/

Ponadto oświadczam/y , że nasze dziecko do ukończenia 7 roku życia będzie przyprowadzane i odbierane ze
szkoły przez rodziców (opiekunów prawnych) w szczególnych przypadkach będzie odbierane przez inne osoby
pełnoletnie zapewniające pełne bezpieczeństwo dziecku. Z chwilą przyjęcia mojego dziecka do szkoły dołączę
(najpóźniej w dniu rozpoczęcia roku szkolnego ……………..) pisemne upoważnienie dla osób, które poza
rodzicami /prawnymi opiekunami które będą mogły odbierać dziecko ze szkoły.
………………………….
/data/

………………………………………………………….
/czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych/
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…………………………………………
/ imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata/
…………………………………………
…………………………………………
/adres do korespondencji w sprawach rekrutacji/
OŚWIADCZENIA
W związku z ubieganiem się o przyjęcie
mojego dziecka ………………………………………………………………….....
/imię i nazwisko/
do klasy I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach

1. Oświadczam, że rodzeństwo kandydata (mojego dziecka) realizuje obowiązek szkolny w
Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach.
………………………………………………
/miejscowość, data/

………………………………..………………………
/podpis rodzica/prawnego opiekuna/

2. Oświadczam, że moje dziecko w roku szkolnym …………………….. realizowało roczne
przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce
Brzezinach.
………………………………………………
/miejscowość, data/

………………………………..………………………
/podpis rodzica/prawnego opiekuna/

3. Oświadczam, że kandydat do pierwszej klasy zamieszkuje w obwodzie sąsiadującym
bezpośrednio z obwodem Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach.
………………………………………………
/miejscowość, data/

………………………………..………………………
/podpis rodzica/prawnego opiekuna/

4. Oświadczam, że Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach jest
położona dogodnie względem mojego zamieszkania lub pracy.
………………………………………………
/miejscowość, data/

………………………………..………………………
/podpis rodzica/prawnego opiekuna/

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………
/podpis wnioskodawcy/

