
Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji- Zarządzenia Nr 8/2023  Dyrektora SP 2
z dnia 1 marca 2023 r.

Wniosek należy złożyć z nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r.

………………………………………………………

………………………………………………………
imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych

………………………………………………….

……………………………………………………….
adres do korespondencji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Skłodowskie – Curie

w Sobótce

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

szkoły podstawowej
(kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły)

I - Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych
Proszę wypełnić literami drukowanymi

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata ……………………………………………………………………

2. Data  i miejsce urodzenia kandydata ….………………………………………………………………

3. PESEL kandydata …………………………………………………………………………………….
W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4. Adres zamieszkania kandydata………………………………………………………………………..

………………………….…………………………………………………………………...……………

5. Adres zameldowania kandydata ………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………...……………

6. Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy podkreślić właściwą
odpowiedź)

TAK                              NIE

a) Nr orzeczenia: ……………………………………………

b) Poradnia, która podała orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia: ……………………..

…………………………………………………………………………………………………
c) Typ orzeczenia (rodzaj niepełnosprawności): ………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….
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d) Dodatkowe informacje o dziecku: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

7. Szkoła obwodowa

……………………………………………..       ………………………………………….
Szkoła Podstawowa                                                   Adres szkoły

8. Dane osobowe matki/opiekunki:

a) imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………..

b) adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………

c) adres poczty elektronicznej i numery telefonów: ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

9. Dane osobowe ojca/opiekuna:

a) imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………..

b) adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………

c) adres poczty elektronicznej i numery telefonów: ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

10. KRYTERIA  PRZYJĘĆ (przy spełnionych kryteriach proszę postawić  „x”)

Kryteria wynikające ustalone przez gminę.

1. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest
rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły.

1 punkt

2. Wielodzietność rodziny kandydata. 1 punkt

3. Kandydat objęty jest kształceniem specjalnym 1 punkt

4. Niepełnosprawność w rodzinie kandydata. 1 punkt

Uwagi.
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnianie
kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy

zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………….                     ……………………………………………..
Podpis matki lub opiekunki prawnej Podpis ojca lub opiekuna prawnego

Strona 2 z 3



Specyfika załączników do wniosku:

Kolejny
numer

załącznika

Rodzaj załącznika Forma załącznika * Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Do wniosku dołączono łącznie ……….. załączników.

*Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia, kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna, oświadczenie.

1Zgodnie z Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014
r. Poz.7), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z Art. 20a ust.4 ustawy o systemie oświaty,
postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

2 Zgodnie z Art. 20u ustawy o systemie oświaty, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 7a-b, 8a-b, natomiast dane w punkcie
7c, 8c podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 7a-b, 8a-b należy podać obowiązkowo,
natomiast podanie danych w punkcie 7c,8c  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się
z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Proszę o wpisanie znaku  X  we właściwym miejscu.

Wyrażam zgodę na ogłoszenie wyników na listach rekrutacyjnych z danymi (imię i nazwisko)
mojego dziecka.

Nie wyrażam zgody na ogłoszenie wyników na listach rekrutacyjnych z danymi (imię i nazwisko)
mojego dziecka.

W przypadku niewyrażenia zgody informacja o wynikach będzie niejawna i dostępna wyłącznie
w sekretariacie szkoły.

…………………………………………..

………………………………………….
czytelne  podpisy rodziców/opiekunów prawnych
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