WNIOSEK
o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4
im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce, ul. Krzyszkowicka 18a, 32-020 Wieliczka
na rok szkolny 2017/2018
(dotyczy dzieci mieszkających poza obwodem SP 4 w Wieliczce)

I. Dane osobowe kandydata
Nazwisko i imię/imiona kandydata
Data i miejsce urodzenia kandydata
PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość

Adres zamieszkania kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Nazwa ulicy i numer
domu

II. Dane rodziców kandydata
Dane matki kandydata

Nazwisko i imię
Kod pocztowy
Miejscowość
Nazwa ulicy i numer
domu
Telefon do kontaktu

Dane ojca kandydata

Adres poczty
elektronicznej
Nazwisko i imię
Kod pocztowy
Miejscowość
Nazwa ulicy i numer
domu
Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

III. Jednostka obwodowa
Należy podać nazwę i adres szkoły odwodowej

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

IV. Dodatkowe informacje o kandydacie
Adres zameldowania kandydata:
…………………………………………………………………………………………………
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego*:
*należy zakreślić kółkiem właściwą odpowiedź

TAK / NIE

V. Kryteria przyjęcia
Należy zakreślić właściwą odpowiedź. W przypadku zaznaczenia ODMAWIAM ODPOWIEDZI, kryterium,
którego ta odpowiedź dotyczy, nie będzie brane pod uwagę przy kwalifikowaniu dziecka do szkoły
podstawowej. Kryteria wymagają udokumentowania – w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla takiego
kryterium, należy razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie oświadczenie.

Kryteria
(na podstawie Uchwały Nr XXXIII/405/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r.)

1
2
3

4

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej Nr 4 w Wieliczce
Do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce uczęszcza
rodzeństwo dziecka
Droga dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Wieliczce jest krótsza niż do szkoły obwodowej i nie
przekracza 3 km
Dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Wieliczka

TAK / NIE /
ODMAWIAM ODPOWIEDZI
TAK / NIE /
ODMAWIAM ODPOWIEDZI
TAK / NIE /
ODMAWIAM ODPOWIEDZI
TAK / NIE /
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

5

TAK / NIE /

Wielodzietność rodziny

ODMAWIAM ODPOWIEDZI

VI. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem
faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół
podstawowych, wprowadzonymi przez dyrektora placówki, do której kierowany jest niniejszy
Wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej,
rozpatrującej niniejszy Wniosek, uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w
powyższych oświadczeniach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do placówki,
będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z usług placówki, w terminie podanym w
harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w określonym terminie oznacza wykreślenie
dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w placówce.
……………………………
matki/opiekunki prawnej)

……………………………… (podpis
i/lub

(podpis ojca/opiekuna prawnego)

VII. Oświadczenia dotyczące danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
roku o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)
administratorem danych jest placówka, do dyrektora której kierowany jest niniejszy Wniosek,
a której nazwa i adres są wskazane na pierwszej stronie niniejszego Wniosku. Mam
świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn.
zm.) w związku z art. 20s, 20t, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 r. roku o systemie
oświaty (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943).
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. roku o systemie
oświaty (tj.: Dz. U. Z 2016 r., poz. 1943). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych
informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji
do placówki lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w
kwalifikacji.

………………………………….
(podpis matki/opiekunki prawnej)

…………………………………
i/lub

(podpis ojca/opiekuna prawnego)

VIII. Inne informacje o dziecku
(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego,
zgodnie z art. 20z ustawy z dnia 7 września 1991 r. roku o systemie oświaty (tj.: Dz. U.
z 2016 r., poz. 1943):
………………………………………………………………………………….….…………….
……………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...……………....
…………………………………………………………………………………...………………
………………………, ………………..
Miejscowość

data

