..........................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
– rodzica/ opiekuna kandydata

..........................................................................
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
Wypełnia szkoła

Data i godzina wpływu

Pan Marian Bober

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
im. Piotra Firleja w Lubartowie

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie
na rok szkolny 2018/2019 (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
I.

Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów:
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.

Imię/imiona i nazwisko
kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia
kandydata

3.

__-__-____

w

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

4.

Imię/imiona i nazwiska
rodziców/prawnych opiekunów
kandydata

5.

Adres zamieszkania kandydata

6.

Adres stałego zameldowania
kandydata (jeśli jest inny niż
adres zamieszkania)

Matki (opiekuna
prawnego)
Ojca (opiekuna
prawnego)

Matki/ prawnego opiekuna
Kod pocztowy

7.

Adres zamieszkania rodziców/
prawnych opiekunów
kandydata

Miejscowość
Ulica
Numer domu (i)
mieszkania

8.

Adresy poczty
elektronicznej i numery
telefonów rodziców
/prawnych opiekunów
kandydata (o ile je posiadają)

Matki

Ojca

Numer telefonu
do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Numer telefonu
do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

Ojca/ prawnego opiekuna

II.

Informacja o złożeniu wniosków o przyjęcie kandydata do szkół podstawowych (jeżeli wnioskodawca
skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki,
zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych ):

1. Pierwszy wybór .................................................................................................................................................................
nazwa szkoły
.............................................................................................................................................................................
adres szkoły

2. Drugi wybór .......................................................................................................................................................................
nazwa szkoły
.............................................................................................................................................................................
adres szkoły

3. Trzeci wybór ......................................................................................................................................................................
nazwa szkoły
.............................................................................................................................................................................
adres szkoły

III.

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach do
wniosku potwierdzających ich spełnianie:

Lp.

Kryterium

1.

Wielodzietność rodziny
kandydata
Niepełnosprawność
kandydata
Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata
Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata
Samotne wychowanie
kandydata w rodzinie

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Zgłoszenie kryterium
do oceny Tak*

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą

*

Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej przy
sformułowaniu kryterium proszę napisać TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołączyć do wniosku dokumenty
potwierdzające spełnianie tego kryterium.

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ...........................

IV.

Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta
Lubartów:
Zgłoszenie kryterium
do oceny Tak*

Lp.

Kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, o przyjęcie do której ubiega
się kandydat – 5 pkt.
Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej, o przyjęcie
do której ubiega się kandydat – 3 pkt.
Dogodne położenie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat względem miejsca
pracy rodziców (prawnych opiekunów) – 3 pkt.
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (prawnych
opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.

2.
3.
4.
*

Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium
proszę napisać TAK i dołączyć do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium.

1. Zgodnie z art. 6. u.s.o., 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 .............................

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam/y, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
1
faktycznym .
2. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do
wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
prowadzeniem dokumentacji szkolnej oraz celów związanych z edukacją mojego dziecka w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie, w okresie uczęszczania do szkoły.

.....................................................................................

.......................................................................................

Czytelny podpis wnioskodawcy – matki/
opiekuna kandydata

Czytelny podpis wnioskodawcy – ojca/
opiekuna kandydata

Lubartów, dnia ..................................................................

Pouczenie:
1. Podstawą prawną zbierania danych osobowych zawartych we wniosku jest art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w związku z art. 133,
151, 156, 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowym zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły podstawowej, do której wniosek został złożony.
1

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. 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 do lat 3”.

