…………………………………………………………………………….
imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata/opiekuna prawnego
…………………………………………………..
adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
Dyrektor
………………………………………………………
nazwa i adres szkoły, do której składany jest wniosek

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
w…………………………………………...1
w roku szkolnym ………………………….
/ dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły /2
I. Dane osobowe kandydata i rodziców3
1.
imię/imiona i nazwisko kandydata
data urodzenia kandydata
PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
2.

matki

imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata4

ojca
adres zamieszkania rodziców i kandydata

3.

matki
ojca

4.

adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców kandydata o ile je
posiadają

matki

ojca

telefon do
kontaktu
adres poczty
elektronicznej
telefon do
kontaktu
adres poczty
elektronicznej

Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) postępowanie rekrutacyjne
jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
2
Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) kandydaci zamieszkali
poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
3
Zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) wniosek zawiera dane podane
w punkcie 1 - 4 tabeli.
4
Zgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) ilekroć jest mowa
o rodzicach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące
pieczę zastępczą.
1

II. Informacja o kryteriach określonych przez organ prowadzący 1 dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w Gminie Karlino
Lp.
Dokumenty potwierdzające
Maksymal
Uzyskana
Kryterium
spełnianie kryterium
na liczba
liczba
punktów
punktów*
1.

dziecko, którego rodzeństwo
będzie kontynuowało edukację
w danej szkole podstawowej

2.

jedno z rodziców (opiekunów
prawnych) kandydata do klasy I
pracuje na terenie Gminy
Karlino

oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna

5 pkt

1)zaświadczenie pracodawcy o
miejscu świadczenia pracy,
2)zaświadczenie od zleceniodawcy
o miejscu wykonywania umowy
zlecenia/ o dzieło,
3)wydruk z Krajowego Rejestru
Sądowego,
4)zaświadczenie o wpisie w
Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.

2 pkt

Razem

7 pkt

*wypełnia komisja rekrutacyjna

Do wniosku dołączam dokumenty2 potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie II.
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 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 910 z późn. zm. ).
1.Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach, do wniosku jest dyrektor szkoły podstawowej, do której
wniosek został złożony.
2.Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL) o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego o którym mowa w art. 133 ww. ustawy.

Oświadczenia wnioskodawcy
1) Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia3.
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i jego
załącznikach dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.

________________________________
podpis matki/opiekuna prawnego

_______________________________
miejscowość, data

________________________________
podpis ojca/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej jednostki.

1

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr
XXI/198/20 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu szkół prowadzonych przez Gminę Karlino, liczbę punktów za
każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2
Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) organ prowadzący określa
dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów.
3
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

OŚWIADCZENIE
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA, KTÓREGO RODZEŃSTWO
BĘDZIE KONTYNUOWAŁO EDUKACJĘ W DANEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
(do wypełnienia przy składaniu wniosku)

Oświadczam, że z rodziny kandydata (proszę podać imię i nazwisko):

_____________________________________________________________________________
pozostałe dzieci (proszę podać imię i nazwisko):
1.
_____________________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________________________
uczęszczają do Szkoły Podstawowej w ……………….……… prowadzonej przez Gminę
Karlino.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1

1

miejscowość, data

podpis matki/opiekuna prawnego

miejscowość, data

podpis ojca/opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

