Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 491/1/2018
Burmistrza Biecza
z dnia 29 stycznia 2018 r.
…………………………….……………………….........................…
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata
…………………………………………..........................……………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Pan/Pani
………………………………............…………….
Dyrektor ………………….............………….
………………………….............…………………
( Nazwa i adres szkoły/zespołu)

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej
I Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych
1.

Imię/Imiona i nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata
(w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

4.

Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów
prawnych kandydata

Matki

Adres miejsca zamieszkania rodziców/
opiekunów prawnych kandydata

Kod pocztowy

Ojca

5.

Miejscowość
Ulica

6.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców/
opiekunów prawnych kandydata o ile je posiadają

Numer domu /numer
mieszkania
Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej

II Informacja o złożeniu wniosku o przyjecie kandydata do publicznych szkół podstawowych
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjecie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły podstawowej,
zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych
1.

Pierwszy wybór
……………………………………………………………………………................................................................……………………………………………………………

2.

Drugi wybór
………………………………………………………………………………………………................................................................…………………………………………

3.

Trzeci wybór
…............................................................................................................................................................................................................

III Informacja o spełnianiu kryteriów określonych przez organ prowadzący
*) Jeżeli Komisja Rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie
2- tego kryterium, napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego
kryterium.
Tak/Nie*)
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kryterium
1

2

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny
Rodzeństwo kandydata spełniało obowiązek szkolny
Kandydat objęty był wychowaniem przedszkolnym w obwodzie
szkoły
Kandydat, rodzeństwo, rodzic/opiekun prawny jest
niepełnosprawny
Kandydat jest wychowany przez jednego rodzica/opiekuna
prawnego
Kandydat jest objęty pieczą zastępczą
Szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga
rodziców/opiekunów prawnych
Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły
obwodowej

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie
………..….
Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły podstawowej/ zespołu, do której/go wniosek został złożony.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane

we

wniosku

oraz

załącznikach

do

wniosku

dane

są

zgodne

z aktualnym stanem faktycznym.
2.

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

i

załącznikach

do

wniosku

dla

potrzeb

danych

osobowych

związanych

z

zawartych

postępowaniem

w

niniejszym

wniosku

rekrutacyjnym

zgodnie

z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 poz. 922).

…………………………….........………
Miejscowość, data

Do wniosku dołączono:
1.………………………………………
2………………………………………

………………………………………………………
( Czytelny podpis wnioskodawcy
rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

