Wypełnia szkoła
Data złożenia
Godzina złożenia
Nr ewidency jny

dziecko zameldowane poza obwodem

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
rok szkolny 2015/2016
A. Adres szkoły obwodowej w miejscu stałego zameldowania.
Nazwa szkoły obwodowej

Nr Tel.

Adres szkoły

* - należy o znaczyć „X” przy szkole, do dyrektora której kierowany jest niniejszy wniosek.

B. Dane osobowe dziecka
DA N E ID E NT Y FI KA C YJ N E D ZI E CK A

imię*
nazwisko*

PES EL*

w przy padku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub inn ego dokumentu potwier dza jącego tożsamość:

data urodzenia*

dzień

miesiąc

Rok

miejsce urodzenia
DAN E ID ENT YFIKA CYJ N E I KONT AKTOW E RODZI CÓW LUB OPIEK UNÓW PRAW NYCH
matka (opiekun prawny 1)

ojciec (opiekun prawny 2)

imię*
nazwisko*
telefon kontaktowy
adres e-mail
AD R ES Y ZAM I ES Z KA NI A
dziecko
miejscowość*
ulica*
nr domu*

nr mieszk.*

kod pocztowy*
poczta*

matka (opiekun prawny 1)

ojciec (opiekun prawny 2)

C. Kryteria
Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do szkoły, zgodnie z obow iązującymi
zasadami naboru. Przy każdym kryterium należy zaznaczyć w łaściw y kwadrat. Zaznaczenie kwadratu „ODMOWA” oznacza, że
rodzic nie chce udzielić informacji dotyczącej danego kryterium. W przypadku oznaczenia „ODMOWA” w trakcie
rozpatrywania wniosku zostanie przyjęte, że dziecko danego kryterium nie spełnia. Podawane dane dotyczą dziecka
wskazanego w punkcie B.

Kryteria szkoły

w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

TAK

NIE
ODMOWA

miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły

TAK

NIE
ODMOWA

w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający
rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

TAK

NIE
ODMOWA

D. Inne informacje o dziecku
Przekazywane przez rodzica zgodnie z art. 20z ustawy o systemie oświaty*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Art. 20z u.o.s.o.: W celu zapewnienia dzi ecku podczas poby tu w public zny m przedszkolu, p ubliczn ej inn ej f ormie wy chowania pr zeds zkolneg o,
publiczne j szkole i publicznej placó wce, o której mowa w art. 2 pkt 7, odpowied niej opieki, odży wiania ora z metod opiekuńczo- wy chowawc zy ch
rodzic d ziecka przekazuj e dy rektorowi przedszkola, szkoły lub placówki u znan e przez n iego za istotne dane o stanie zdro wia, s tosowan ej diecie i
rozwoju psy chof izy cznym dziecka.

E. Oświadczenia dotyczące treści wniosku
Ośw iadczam, iż wszystkie podane w niniejszym w niosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem św iadomy(a)
odpow iedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Ośw iadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 w rześnia 1991 roku o systemie ośw iaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, z późn. zm.) obejmujących zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz zasadami w prowadzonymi przez gminę
jako organ prow adzący oraz statut placówki, do której kierow any jest niniejszy w niosek. W szczególności mam św iadomość
przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w
powyższych ośw iadczeniach.
Ośw iadczam ponadto, iż żadna ze szkół wskazanych w części A nie jest moją szkołą obwodow ą.

(podpis matki / opiekuna prawnego 1)

(podpis ojca / opiekuna prawnego 2)

Ośw iadczenie w przypadku podpisania przez jednego rodzic a/prawnego opiekuna:

F. Informacje dotyczące danych osobowych
Przy jmuję do wiadomości, iż zgo dnie z pr zep isami ustawy z dnia 29 sierpn ia 199 7 roku o ochro nie da ny ch osobowy ch (Dz. U. z 2002 r. Nr 10 1,
poz. 926 ze zm.) administratorem dany ch jest szkoła, do dy rektora której kierowany jest niniejszy wniosek, a którego pełna na zwa i adres jest
wskazany na pierwszej stronie ninie jszego wniosku. Mam świadomość przy sługującego mi prawa wglądu do treści dany ch oraz ich poprawi ania.
Podstawą p rawną pr zet war zania dany ch prze z pr zeds zkole jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z d nia 2 9 sierpnia 1997 roku o ochron ie da ny ch
osobowy ch (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zwi ązku z art. 20s, 20t, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 wr ześnia 199 1 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Zakres dany ch określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 wr ześnia 1991 r oku o sy stemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 25 72, z p óźn.
zm.). Rodzic ma prawo odmó wić podani a określony ch inf ormacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości ud ziału w proces ie r ekrutacji
do przeds zkola lub brakiem możli wości skorzy stania z uprawni enia do pier wszeństwa w kwa lif ikacji.

(podpis matki / opiekuna prawnego 1)

i/lub

(podpis ojca / opiekuna prawnego 2)

……………….…….., ……..……………………. r.
miejscowość,
data
Wypełnia szkoła
Data złożenia

Godzina złożenia
Nr ewidency jny

ZGŁOSZENIE
DO OBWODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
na rok szkolny 2015/2016
Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
nazwa i adres szkoły

A. Dane osobowe dziecka
DA N E ID E NT Y FI KA C YJ N E D ZI E CK A

imię*
nazwisko*

PES EL*

w przy padku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub inn ego dokumentu potwier dza jącego tożsamość:

data urodzenia*

dzień

miesiąc

Rok

miejsce urodzenia
DAN E ID ENT YFIKA CYJ N E I KONT AKTOW E RODZI CÓW LUB OPIEK UNÓW PRAW NYCH
matka (opiekun prawny 1)

ojciec (opiekun prawny 2)

imię*
nazwisko*
telefon kontaktowy
adres e-mail
AD R ES Y ZAM I ES Z KA NI A
dziecko
miejscowość*
ulica*
nr domu*

nr mieszk.*

kod pocztowy*
poczta*

matka (opiekun prawny 1)

ojciec (opiekun prawny 2)

B. Inne informacje o dziecku
Przekazywane przez rodzica zgodnie z art. 20z ustawy o systemie oświaty*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Art. 20z u.o.s.o.: W celu zapewnienia dzi ecku podczas poby tu w public zny m przedszkolu, p ubliczn ej inn ej f ormie wy chowania pr zeds zkolneg o,
publiczne j szkole i publicznej placó wce, o której mowa w art. 2 pkt 7, odpowied niej opieki, odży wiania ora z metod opiekuńczo- wy chowawc zy ch
rodzic d ziecka przekazuj e dy rektorowi przedszkola, szkoły lub placówki u znan e przez n iego za istotne dane o stanie zdro wia, s tosowan ej diecie i
rozwoju psy chof izy cznym dziecka.

C. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia
Ośw iadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a
odpow iedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(podpis matki / opiekuna prawnego 1)

i/lub

(podpis ojca / opiekuna prawnego 2)

Ośw iadczenie w przypadku podpisania przez jednego rodzic a/prawnego opiekuna:

D. Informacje dotyczące danych osobowych
Przyjmuję do w iadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której kierowane jest niniejsze zgłoszenie, a
której pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego wniosku. Mam św iadomość przysługującego mi
prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstaw ą prawną przetwarzania danych przez szkołę na etapie przyjmow ania dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły
jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.) w zw iązku z art. 20e, 20u, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie ośw iaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.).
Zakres danych określony jest w przepis ach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.). Rodzic ma praw o odmów ić podania określonych informacji, przy czym może to skutkow ać brakiem
możliw ości skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka do szkoły.

(podpis matki / opiekuna prawnego 1)

……………………..…………..…………..………
miejscowość,
data

i/lub

(podpis ojca / opiekuna prawnego 2)

