Do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEJ SZKOŁY
na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) składam
wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły mojego dziecka:

DANE KANDYDATA
Dane osobowe kandydata
Imię

Nazwisko

Data urodzenia

-

-

W przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość

PESEL

Adres zamieszkania kandydata
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) KANDYDATA
Dane matki
Imię

Dane ojca
Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres e-mail

Adres zamieszkania matki

Adres zamieszkania ojca

Kod pocztowy

Ulica

Miejscowość

Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Ulica

Nazwisko

Miejscowość

Nr domu

Nr lokalu

KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ
Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.
We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Wniosek złożyłam/em do (należy wypisać szkoły do których złożono wniosek):

□
□
□

……………………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej (1) do najmniej preferowanych (3):

1)
2)
3)

ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku należy dołączyć oświadczenia niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Chybie przy przyjęciu
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły określonych w uchwale nr XXIV/208/2017 Rady Gminy w Chybiu z dnia
14.03.2017 r.

OŚWIADCZENIE
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, potwierdzam prawdziwość danych
zamieszczonych we wniosku.
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych
z procesem rekrutacji do szkoły publicznej oraz w celach statystycznych. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 922 z późn. zm.).
Zostałam/em pouczona/y o prawie wglądu do danych zawartych we wniosku oraz ich zmiany.

…………………………………………
…
(podpisy rodziców)

