Wniosek o przyjęcie dziecka do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Szkoły
Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Żywcu
Formularz przeznaczony jest dla rodziców / opiekunów prawnych uczniów, ubiegających
się o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy w roku szkolnym 2015/2016

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004
r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z póżn. zm.) oraz Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7)

pieczęć placówki

Część A
WYBRANE PLACÓWKI (kolejność wpisania oznacza hierarchię ważności w procesie rekrutacji) **

Nazwa i adres szkoły I wyboru

Nazwa i adres szkoły II wyboru

Nazwa i adres szkoły III wyboru

Część B
PODSTAWOWE DANE O DZIECKU

Nazwisko i imię/imiona:

Data urodzenia i miejsce urodzenia:

Nr PESEL:

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Ulica:

Nr domu:

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Część C
DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Dane osobowe matki / opiekuna prawnego

Nazwisko i imię:

Adres zamieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Nr lokalu:

Nazwa i adres zakładu pracy:

Telefon:

Telefon prywatny:

Ulica:

Nr domu:

Telefon:

Telefon prywatny:

Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego

Nazwisko i imię:

Adres zamieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Nazwa i adres zakładu pracy:

Nr lokalu:

Część D
KRYTERIA NABORU (zaznaczyć krzyżykiem)

W przypadku, gdy szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami, może przyjąć kandydatów
zamieszkałych poza jej obwodem, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w którym brane
są pod uwagę następujące kryteria:
1. Dziecko,

którego jedno z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje w obwodzie danej szkoły-5

pkt.
2. Dziecko,

którego rodzeństwo już uczęszcza do danej szkoły – 4 pkt.

3. Dziecko z

rodziny wielodzietnej (3+) – 3 pkt.

4. Dziecko wychowywane

samotnie przez jednego z rodziców – 3 pkt.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

1. Opieka podczas zajęć organizowanych w ramach świetlicy:
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do świetlicy szkolnej tak / nie* (świetlica czynna jest do godz. 15 00)
2. Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii: tak / nie*
3. Zdrowie dziecka (informacje uzależnione od woli rodzica /prawnego opiekuna):
Proszę podać istotne informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas jego pobytu w szkole:
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….................................................................................................................................
............................Wyrażam/nie wyrażam* zgody na udzielanie mojemu dziecku pierwszej pomocy*, wezwanie
pogotowia*,

w ramach zaistnienia takiej konieczności w czasie wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę, podczas pobierania
nauki w SP 6
4. Przetwarzanie danych:
Wyrażam/nie wyrażam* zgody na zamieszczanie imienia i nazwiska, przynależności do klasy, wizerunku mojego
dziecka na stronie internetowej szkoły, w mediach, w zakresie osiągnięć i promocji szkoły, realizacji różnych
programów i projektów podczas pobierania nauki w SP 6.
5. Przygotowanie przedszkolne: (Dotyczy dzieci sześcioletnich)
Oświadczam, że moje dziecko objęte jest rocznym przygotowaniem przedszkolnym, które ukończy w tym roku
szkolnym w ……………………………………………………………………....................................................................
(nazwa i adres placówki)

6. Dane szkoły rejonowej: (wpisać wyłącznie w sytuacji, gdy dziecko nie mieszka w rejonie Szkoły Podstawowej nr 6)

Nazwa szkoły:

Adres szkoły:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr:

Pouczenia:
Świadoma/y odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, stwierdzam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we
wniosku. W związku z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) wyrażam zgodę na
wykorzystanie moich danych w celach : statystycznych, w sprawach związanych z opieką i dla prawidłowego przeprowadzenia
rekrutacji do szkoły zgodnie ze statutem. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Data wypełnienia karty

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

Data przyjęcia karty

Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 Szkole Podstawowej nr 6 w Żywcu
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu .................................... 2015 r.
zakwalifikowała dziecko do pierwszej klasy w roku szkolnym 2015/2016 tak/nie*, po uzyskaniu ilości punktów..............,
nie zakwalifikowała dziecka z powodu …..................................................

Podpis Przewodniczącego i Członków Komisji:

* niepotrzebne skreślić
** należy wypełnić, gdy zapisuje się dziecko do więcej niż jednej szkoły
ZAŁĄCZNIK
do regulaminu rekrutacji

