……………………………………………………….
(miejscowość, data)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Brodach

WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka
…………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

1.

DANE OSOBOWE: (wypełnia rodzic/prawny opiekun na podstawie aktu urodzenia dziecka1)

imiona i nazwisko:………………………………………………………………........................
data i miejsce urodzenia:………………………………………………………………………...
PESEL dziecka:………………………………………………………………………………….
adres zameldowania:…………………………………………………………………………….
adres zamieszkania:………………………………………………...............................................
imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna:…………………………………………..................
imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna:………………………………………………………
numer telefonu kontaktowego do rodziców/ prawnych opiekunów…………………………….

1

Akt urodzenia dziecka do wglądu

2. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU DOŁĄCZONE DO WNIOSKU2

Rodzaj informacji o dziecku

TAK

NIE

Dziecko rodzica/opiekuna samotnie wychowującego
Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych
Dziecko w rodzinie zastępczej
Informacja o stanie zdrowia
Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

3. DO WNIOSKU ZAŁĄCZONO DOKUMENTY ZWIAZANE Z REKRUTACJĄ 3
Lp.

Kryterium

Dokument
potwierdzający
spełnienie kryterium

TAK

NIE

Liczba
punktów *

Kryteria określone w Uchwale Nr XX/233/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 roku
1.

2.

Kandydat uczęszczał
do oddziału
przedszkolnego w
wybranej szkole
Krótsza droga kandydata
do wybranej szkoły, niż do
szkoły na terenie obwodu
zamieszkiwanego przez
kandydata

3.

Rodzeństwo kandydata
uczęszcza do wybranej
szkoły

4.

Rodzic pracujący na
terenie obwodu wybranej
szkoły

wpisać znak „x” w odpowiednich kratkach
*Wypełnia Komisja Rekrutacyjna
2, 3

Dane potwierdza dyrektor
na podstawie dokumentacji
będącej w posiadaniu
wybranej szkoły
Oświadczenie
rodzica/rodziców
(prawnego
opiekuna/prawnych
opiekunów)
(załącznik nr 1)
Dane potwierdza dyrektor
na podstawie dokumentacji
będącej w posiadaniu
wybranej szkoły
Oświadczenie
rodzica/rodziców
(prawnego
opiekuna/prawnych
opiekunów)
(załącznik nr 1)

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę
na gromadzenie,
przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w systemach
informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami
oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,
str. 1. z późniejszymi zmianami).
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na
stronie internetowej promującej placówkę.

.............................................................
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA
1. Liczba punktów uzyskana przez dziecko ……………………
2. Wynik postępowania rekrutacyjnego…………………………………………….
3. Uzasadnienie (w przypadku braku kwalifikacji dziecka)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….
…………….…………………………………..
…………….…………………………………..
…………….…………………………………..
…………….…………………………………..
/podpisy przewodniczącego i członków Komisji/

