WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
KANDYDATA NIEZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY BRWINÓW LUB
KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY BRWINÓW POZA OBWODEM
SZKOŁY

Wniosek o przyjęcie do:
.......................................................................................................................................................
(nazwa szkoły)

1)

imię i nazwisko kandydata:..................................................................................................

2)

data urodzenia kandydata:........................................miejsce……........................................

3)

numer PESEL kandydata:....................................................................................................

4)

imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych kandydata:

...................................................................................................................................................
5) adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i kandydata:
......................................................................................................................................................
6) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych
kandydata:
....................................................................................................................................................
7. Edukacja przedszkolna
Nazwa placówki , w której dziecko
realizowało w roku szkolnym 2019/2020
wychowanie przedszkolne
W przypadku , gdy dziecko nie korzystało
w roku szkolnym 2019/2020 z wychowania
przedszkolnego opinia Poradni Psychologicznej
dotycząca dojrzałości szkolnej dziecka
(należy załączyć oryginał)

……………………………………….
podać nazwę przedszkola/szkoły

………………………………………….
nr opinii, data wystawienia

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie
obowiązującego prawa oświatowego.
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są
dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.
3. Rodzic/opiekun prawny ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to
skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji lub brakiem możliwości skorzystania
z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.
4. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, burmistrz gminy właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania kandydata może wystąpić do instytucji publicznych, zgodnie
obowiązującym prawem oświatowym.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.1
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 2002,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

……………………………….
Miejscowość, data

...........................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria potwierdzone wymaganymi
dokumentami:
KRYTERIA GMINNE – DLA KLASY
I SZKOŁY PODSTAWOWEJ zaznaczyć
znakiem X

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do
szkoły – wartość 3 pkt
Odległość od miejsca zamieszkania
kandydata do szkoły jest mniejsza niż
odległość do szkoły obwodowej–
wartość 2 pkt
Kandydat objęty pieczą zastępczą–
wartość 2 pkt

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

TAK

Księga uczniów – sprawdza
dyrektor szkoły
Oświadczenie rodzica

Oświadczenie o sprawowaniu
pieczy zastępczej zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r.
poz. 332 ze zm.)

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata
ww. kryteriów:
• oświadczenie o miejscu zamieszkania,
• oświadczenie o sprawowaniu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze
zm.)

1

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - 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.

