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

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEJ SZKOŁY
na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 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
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

DANE RODZICÓW 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 klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Chybie przy przyjęciu
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów (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.
Administratorem Danych Osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu, ul. Szkolna 8,
43-520 Chybie, REGON 070449139
Podanie danych osobowych konieczne jest w celu sporządzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej, opiekuńczej oraz organizacji pracy placówki. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących
przepisów wewnętrznych, ustaw i rozporządzeń dotyczących dokumentacji nauczania i organizacji nauczania jest
obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne (dane dotyczące stanu zdrowia, publikacja wizerunku, dane
dotyczące osób upoważnionych). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Odbiorcami
danych będą podmioty, z którymi Administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych oraz organy
publiczne, na podstawie przepisów prawa. Dane nie podlegają profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@b-biodo.pl
Przyjąłem do wiadomości:

…………………………………………………………
(data i podpis rodzica)

Przyjąłem do wiadomości:

…………………………………………………………
(data i podpis rodzica)

Załącznik nr 1
do wniosku o przyjęcie do
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
im Ludwika Kobieli w Chybiu

Oświadczenie
o spełnieniu kryteriów przyjęcia kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu prowadzonej przez Gminę Chybie

Liczba
punktów

Ja/My niżej podpisana/podpisany/podpisani*
oświadczam/oświadczamy*,
że mój/nasz* syn/córka* spełnienia następujące kryteria przyjęcia kandydata zamieszkałego
poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu:

rodzeństwo córki/syna* spełnia już obowiązek szkolny w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu
2. droga córki/syna* do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w
Chybiu, jest krótsza niż do szkoły obwodowej
3. moje/nasze* dziecko:
jest niepełnosprawne lub posiada inne względy zdrowotne
ma niepełnosprawnego rodzica/ niepełnosprawnych rodziców*
ma niepełnosprawne rodzeństwo
4. ze względu na moją /naszą* pracę zawodową lub inną uzasadnioną
sytuację rodzinną, córka/syn* wymaga codziennej opieki członków
rodziny lub innych osób zamieszkujących w obwodzie szkoły
5. oboje jesteśmy pracującymi/studiującymi* rodzicami
6. moje/ nasze dziecko:
wychowuje się w rodzinie wielodzietnej
ja samotnie wychowuję dziecko w rodzinie
syn/córka* objęte jest pieczą zastępczą
(proszę zaznaczyć znakiem „X” odpowiedni odpowiedź TAK lub NIE)
1.

TAK

NIE

2
2

2

1
1
1

Jestem świadoma/świadomy/jesteśmy świadomi* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia1.

Przyjąłem do wiadomości:

…………………………………………………………
(data i podpis rodzica)

Przyjąłem do wiadomości:

…………………………………………………………
(data i podpis rodzica)

*) niewłaściwe skreślić,
1
) zgodnie z art.20 t ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.)

