Załącznik Nr 3 do Komunikatu Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie z dnia
04.04.2018

WNIOSEK O PRZYJĘCIE
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SZTUMIE
DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY
w roku szkolnym 2018/2019
Wnioskuję o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Sztumie
A. Dane osobowedziecka /wymagane/
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

imię/ imiona
nazwisko
PESEL
w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:

data urodzenia

dzień

miesiąc

rok

miejsce urodzenia
DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
matka (opiekun prawny 1)

ojciec (opiekun prawny 2)

imię
nazwisko
telefon
kontaktowy
adres e-mail
ADRESY ZAMIESZKANIA
dziecko

matka (opiekun prawny 1)

ojciec (opiekun prawny 2)

miejscowość
ulica
nr domu

nr
mieszk.

Kod pocztowy
poczta

ADRESY ZAMELDOWANIA 
/
NALEŻY WYPEŁNIĆ
dziecko

JEŚLI JEST INNY OD ADRESU ZAMIESZKANIA
/

matka (opiekun prawny 1)

ojciec (opiekun prawny 2)

miejscowość
ulica
nr domu

nr
mieszk.

kod pocztowy
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B. Informacje dodatkowe

*
(
proszę zaznaczyć pole wyboru)

1. Moje dziecko będzie uczęszczało na zajęcia:*
religii ⬜
TAK / NIE ⬜

etyki ⬜
TAK / NIE ⬜

2. Moje dziecko będzie korzystało z zajęć świetlicy szkolnej:*

⬜TAK / NIE ⬜
3. Inne istotne informacje, dotyczące dziecka ( np. posiadane orzeczenia, opinie,
informacje o stanie zdrowia)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
C. Informacje związane z kryteriami postępowania rekrutacyjnego
*
(
proszę zaznaczyć właściwe pole wyboru)
1.
Niepełnosprawność kandydata
⬜ TAK

NIE ⬜

2.

Niepełnosprawność jednego/obojga rodziców kandydata

⬜ TAK

NIE ⬜

3.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

⬜ TAK

NIE ⬜

4

Wielodzietność rodziny kandydata

⬜ TAK

NIE ⬜

5.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

⬜ TAK

NIE ⬜

6.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

⬜ TAK

NIE ⬜

7.

Kandydat w poprzednim roku szkolnym realizował roczne
przygotowanie przedszkolne w placówkach na terenie
Miasta i Gminy Sztum

⬜ TAK

NIE ⬜

8.

Uczęszczanie do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata

⬜ TAK

NIE ⬜

9.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w
innej szkole prowadzonej przez Miasto i Gminę Sztum

⬜ TAK

NIE ⬜

10.

Osoby wspierające rodziców /opiekunów prawnych/ w
zapewnieniu należytej opieki kandydatowi zamieszkują w
obwodzie szkolnym /np. dziadkowie/

⬜ TAK

NIE ⬜
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D. Do wniosku dołączam /przedkłada tylko osoba w przypadku zaznaczenia
przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej w punkcie C/
Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w punkcie C,
zawierające klauzulę następującej treści:
„Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

E. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na
stronie internetowej promującej placówkę oraz w ramach przekazywania informacji o
pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.*

⬜TAK / NIE ⬜
2. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015 poz. 2135 ze zm.) administratorem
danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1, im. Jana Pawła II w Sztumie. 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 (Dz.U.2015 poz.
2135 ze zm.) w związku z art. 20t, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.).
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.). 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 rodzica/opiekuna

Data przyjęcia zgłoszenia
/
wypełnia placówka/

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
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ul. Sienkiewicza 54
82-400 Sztum
woj. pomorskie

 55 640 63 28
☎
•e-mail: gimsztum@o2.pl
• www.gimsztum.pl
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F. Wypełnia komisja rekrutacyjna
Lp.

Kryterium

1.

Niepełnosprawność kandydata

2.

Niepełnosprawność jednego/obojga rodziców kandydata

3.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

4

Wielodzietność rodziny kandydata

5.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

6.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

7.

Kandydat w poprzednim roku szkolnym realizował roczne
przygotowanie przedszkolne w placówkach na terenie Miasta
i Gminy Sztum

8.

Uczęszczanie do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata

9.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w innej
szkole prowadzonej przez Miasto i Gminę Sztum

10.

Osoby wspierające rodziców /opiekunów prawnych/ w
zapewnieniu należytej opieki kandydatowi zamieszkują w
obwodzie szkolnym

PUNKTY

RAZEM

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego komisja pozytywnie / negatywnie
opiniuje przyjęcie …………………………………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka

do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.


Podpisy członków komisji rekrutacyjnej
1…………………………………………..
2…………………………………………..
3…………………………………………...
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