WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MARCINOWICACH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 (dzieci zamieszkałe poza rejonem)
Uwaga! Kartę wypełnić pismem drukowanym

Czy dziecko posiada orzeczenie z Paradni Psychologiczno Pedagogicznej TAK / NIE …...…………………
(Numer i do kiedy jest ważne)

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności TAK / NIE…………………………………………….
(Numer i do kiedy jest ważne)

Gdzie dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego
……………………………………………………………………………………………………………………….

I.

Dane osobowe dziecka i rodziców (opiekunów)
(tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi zgodnie z aktem urodzenia przedłożonego szkole do
wglądu)
DANE DZIECKA

Nazwisko
Imię/Imiona
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

-

Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Adres zameldowania (jeśli jest inny niż
zamieszkania)
PESEL
DANE MATKI/ PRAWNEJ OPIEKUNKI*
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Adres zameldowania (jeśli jest inny niż
zamieszkania)
Nr telefonu

-

Adres e-mail
DANE OJCA/ PRAWNEGO OPIEKUNA*
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Adres zameldowania (jeśli jest inny niż
zamieszkania)
Nr telefonu
Adres e-mail
*)niepotrzebne skreślić
INFORMACJA
II.
DANE DODATKOWE
Zgoda na wykorzystanie opinii lub orzeczenia
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

TAK/ NIE*

Informacja o stanie zdrowia dziecka
(przewlekłe choroby, reakcje uczuleniowe,
inne.)
DEKLARACJE
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
(w
publikacjach
papierowych
i elektronicznych, w tym internetowych,
związanych z życiem szkoły)
Nauka religii / etyki*
*)właściwe podkreślić

TAK/ NIE*

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na naukę religii/etyki*

III. INNE INFORMACJE (dotyczące zapisu do klasy pierwszej)
MIEJSCE UKOŃCZENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

…………………………………………………………………

………………………………………....
(miejscowość)

(nazwa)

..…….........................................................
(województwo)

REJONOWA SZKOŁA PODSTAWOWA

…………………………………………………………………

………………………………………....
(miejscowość)

(nazwa)

Dziecko będzie korzystać:


ze świetlicy szkolnej (proszę podać w jakich
godzinach)......................................................
TAK/NIE*



propozycja zajęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami , zainteresowaniami
dziecka……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

IV UZASADNIENIE WNIOSKU
(właściwe podkreślić)
1) dziecko zamieszkuje w Marcinowicach
2) dziecko z rodziny wielodzietnej
3) jedno z rodziców dziecka jest niepełnosprawne
4) oboje rodzice dziecka są niepełnosprawni
5) rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne
6) samotne wychowywanie dziecka
7) dziecko objęte pieczą zastępczą
8) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka
9) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły
10) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów
prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki
11) dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest absolwentem szkoły
12) dzieci pracowników szkoły
V WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE KRYTERIÓW 1-7
1. oświadczenie o miejscu zamieszkania (w przypadku braku zameldowania)
2. oświadczenie o wielodzietności rodziny
3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność,
o niepełnosprawności
4. prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację
5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

orzeczenie

INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL)
informuję, że:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Marcinowicach
tel: 74 85 85 085 , mail
marcgim@poczta.onet.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 609 010402 lub adresem
email : krzysztof.olejniczak@comars.pl
Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie
danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14
grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych
zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
w placówce.
Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
prawa oświatowego j/w.
Szkoła Podstawowa w Marcinowicach nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w
formie profilowania.

…………………………..
Miejscowość, data

......................................................................
Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

Oświadczenie wnioskodawcy
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
(U. z 2018 r. poz. 1600, 2077) „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oświadczam, że podane we wniosku
oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym

…………………………..
Miejscowość, data

......................................................................
Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

Decyzja dyrektora szkoły
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Załącznik Nr 1 do
wniosku o przyjęcie dziecka
do Klasy Pierwszej
Szkoły Podstawowej w Marcinowicach
na rok szkolny 2019/2020
Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………
zamieszkała/y ………………………………………………………………………………….
legitymująca/y się dowodem osobistym nr…………………………………….……………..
wydanym przez ........................................................................................................................,
oświadczam, że moje dziecko………………………………………………..………………..
wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………..
miejscowość, data

………………………………
podpis

Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.)
wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
Posiłkując się zapisami art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz.
1769 z późn.zm.) rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku,
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Załącznik Nr 2 do
wniosku o przyjęcie dziecka
do Klasy Pierwszej
Szkoły Podstawowej w Marcinowicach
na rok szkolny 2019/2020

Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………
zamieszkała/y ………………………………………………………………………………….
legitymująca/y się dowodem osobistym nr………………………………………..…………..
wydanym przez ............................................................................................................... .........,
oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………..
miejscowość, data

………………………………
podpis

Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.)
przez samotne wychowywanie dziecka należy rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej w prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną,
chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Załącznik Nr 3 do
wniosku o przyjęcie dziecka
do Klasy Pierwszej
Szkoły Podstawowej w Marcinowicach
na rok szkolny 2019/2020
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
pozarolniczej działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w systemie dziennym

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………
zamieszkała/y ………………………………………………………………………………….
legitymująca/y się dowodem osobistym nr……………………………………………………..
wydanym przez ...................................................................................................................,
oświadczam, że
1.jestem zatrudniony w …………………..………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
2. prowadzę gospodarstwo rolne w …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę, adres)
4. uczę się/studiuję w systemie dziennym …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę uczelni, adres)
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………..
miejscowość, data

………………………………
podpis

Załącznik Nr 4 do
wniosku o przyjęcie dziecka
do Klasy Pierwszej
Szkoły Podstawowej w Marcinowicach
na rok szkolny 2019/2020

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o konieczności wydłużenia kandydatowi opieki przedszkolnej

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………
zamieszkała/y ………………………………………………………………………………….
legitymująca/y się dowodem osobistym nr……………………………………………………..
wydanym przez ............................................................................................................... ..........,
oświadczam, że dziecko ……………………………………………………………………….
(podać imię i nazwisko)
wymaga wydłużonej opieki przedszkolnej …………………………………………………..
(podać ile godzin - minimum 8 godzin dziennie)
ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców/opiekuna prawnego.

……………………………..
miejscowość, data

………………………………
podpis

Załącznik Nr 5 do
wniosku o przyjęcie dziecka
do Klasy Pierwszej
Szkoły Podstawowej w Marcinowicach
na rok szkolny 2019/2020
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu krewnych wspierających
rodziców/opiekunów prawnych w sprawowaniu opieki nad kandydatem

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………
zamieszkała/y ………………………………………………………………………………….
legitymująca/y się dowodem osobistym nr……………………………………………………..
wydanym przez .........................................................................................................................,
oświadczam, że
moi krewni ......................................................................................................... zamieszk ują w obwodzie
.............................................................................................................
i wspierają mnie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………..
miejscowość, data

………………………………
podpis

