KARTA NR ........../2019/2020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie
na rok szkolny 2019/2020

Zwracam się z prośbą o przyjęcie
Dane osobowe dziecka

Imiona i nazwisko:………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia:………………………………………………………………………..
PESEL:…………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: …………………………………………………........................................
…………………………………………………………………………………………………...
Szkoła obwodowa: ……………………………………………………………………………...
Klasa: …………………………………………………………………………………………...

Dane rodziców/opiekunów prawnych
Dane matki/ prawnej opiekunki dziecka

Dane ojca/ prawnego opiekuna dziecka

Imię i nazwisko:…………………………...

Imię i nazwisko:…………………………...

…………………………………………….

…………………………………………….

Adres zamieszkania:………………………

Adres zamieszkania:………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

Telefon:……………………………………

Telefon:……………………………………

Adres e-mail:……………………………...

Adres e-mail:……………………………...

Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych
przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Organem Prowadzącym

Lp.
1.
2.
3.
4.

Tak*)

Kryterium

Nie*)

Kandydat zamieszkały na obszarze gminy Mykanów.
Kandydat odbywający roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu w Kuźnicy Kiedrzyńskiej.
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do Szkoły
Podstawowej w Czarnym Lesie.
Kandydat zamieszkały poza obszarem gminy Mykanów.

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z czterech kryteriów wstaw znak X

1.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, spełnianie przez kandydata kryteriów
określonych przez organ prowadzący potwierdzane jest oświadczeniami.
2.
Do wniosku dołączam oświadczenia5 o spełnianiu kryteriów wymienionych
w punkcie/punktach …….
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 dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z2015r.poz.2156.).
2.
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Szkoły
Podstawowej.
Oświadczenia wnioskodawcy
1.
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane
są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
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 2014r. poz. 1182)

……………………………………
miejscowość, data

……………………………………
podpis rodziców/prawnych opiekunów

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

