PIECZĘĆ SZKOŁY
WYPEŁNIA SZKOŁA
Data złożenia
wniosku
Podpis pracownika
przyjmującego wniosek

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami.)

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
DANE OSOBOWE DZIECKA
DRUGIE IMIĘ

IMIĘ
NAZWISKO
PESEL
DATA
URODZENIA

dzień

miesiąc

miejsce urodzenia
rok

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serie oraz numer innego dokumentu
tożsamości:

II. LISTA WYBRANYCH SZKÓŁ, WEDŁUG KOLEJNOŚCI PREFERENCJI
(1 – oznacza placówkę pierwszego wyboru; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną)

NAZWA SZKOŁY
L.p.
1.
2.
3.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE O KANDYDACIE

GMINA

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ULICA

MIEJSCOWOŚĆ

NUMER
DOMU

KOD POCZTOWY

NUMER MIESZKANIA
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DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Nr orzeczenia

IV. KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA
/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE OSOBOWE MATKI/
OPIEKUNKI PRAWNEJ
IMIĘ I NAZWISKO
TELEFON
ADRES E-MAIL
ADRES ZAMIESZKANIA
GMINA
MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY
ULICA
NUMER DOMU
NUMER MIESZKANIA

V. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)
Kryteria ustalone w Uchwale nr XIX/166/2017 Rady Gminy Wielowieś z dnia 23.03.2017r.
1. Kandydat uczęszczał do przedszkola na terenie Gminy Wielowieś.
2. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej placówce.
3. Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie
szkoły.
4 Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły w której składany jest
wniosek jest mniejsza niż odległość od szkoły obwodowej.
5 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów
prawnych w procesie wychowawczo-opiekuńczym.

VI. INFORMACJE O DZIECKU
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole podstawowej odpowiedniej opieki,
odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły
uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym:
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VII. Oświadczenie rodzica kandydata
1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i jestem
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb
związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie
danych ) ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1 z późn. zm. )
Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb
związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm. ).
W tym zakresie wnioskodawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor szkoły, do której wniosek
został złożony.
3. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

…………………………………………………
data podpis ojca/opiekuna prawnego
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…………………………………………………
data podpis matki /opiekuna prawnego

