Wypełnia szkoła
Data złożenia
Godzina złożenia
Nr ewidencyjny

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY CZWARTEJ
ODDZIAŁU SPORTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
im. J. Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi
na rok szkolny 2022/2023
A. Adresat wniosku
Ubiegam się o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.
Proszę o przyjęcie dziecka wskazanego w części B niniejszego wniosku do szkoły oznaczonej w
kolumnie „Adresat wniosku”.
Nazwa szkoły i adres

Adresat wniosku

Potwierdzenie woli

B. Dane osobowe dziecka
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
imię
drugie imię
nazwisko
PESEL

w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:

data urodzenia

dzień

miesiąc

Miejscowość urodzenia

Rok

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
miejscowość
ulica
nr domu

nr mieszk.

kod pocztowy
poczta

matka (opiekun prawny 1)

ojciec (opiekun prawny 2)

C. Oświadczenie dotyczące kontynuacji nauki
Obecnie dziecko jest uczniem Szkoły Podstawowej Nr ……………….. w ……………….
D. Kryteria
Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do szkoły,
zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru. Przy każdym kryterium należy zaznaczyć właściwy
kwadrat. Zaznaczenie kwadratu „ODMOWA” oznacza, że rodzic nie chce udzielić informacji dotyczącej
danego kryterium. W przypadku oznaczenia „ODMOWA” w trakcie rozpatrywania wniosku
zostanie przyjęte, że dziecko danego kryterium nie spełnia. Podawane dane dotyczą dziecka
wskazanego w punkcie B.

Kryteria do szkół podstawowych

Liczba
punktów do
uzyskania

Rodzeństwo
kandydata
spełnia
obowiązek szkolny w tej samej
szkole

2

TAK

NIE

ODMOWA

Rodzice/ prawni opiekunowie lub
dziadkowie kandydata opiekujący się
nim, zamieszkują w pobliżu obwodu
tej szkoły (oświadczenie rodzica/ prawnego

2

TAK

NIE

ODMOWA

1

TAK

NIE

ODMOWA

opiekuna)

Kandydat jest dzieckiem absolwenta
tej szkoły (oświadczenie rodzica/ prawnego
opiekuna)

E. Oświadczenia dotyczące treści wniosku
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami Ustawy- Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.(Dz. U.z 2021r.poz.1082
ze zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. (Dz. U.z 2019 r. poz.1737), przepisami obejmującymi zasady rekrutacji
do przedszkoli i szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ prowadzący - Zarządzeniem nr 2/ VIII/ 2022r.
Prezydenta Miasta Zgierza z dn. 10 stycznia 2022 r., oraz Uchwałą nr XXX/370/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017
oraz statutem placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji
rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych
oświadczeniach.
Oświadczam ponadto, że szkoła wskazana w części A jest/nie jest* moją szkołą obwodową. (*Niepotrzebne skreślić)

………………………………………………….

………………………………………………….

(podpis matki / opiekuna prawnego 1)

i

(podpis ojca / opiekuna prawnego 2)

F. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679( RODO) informuję, że administratorem danych osobowych
dla danych zawartych we wnioskach i zgłoszeniach jest Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Oddziałami Sportowymi, do której dziecko zostaje przyjęta. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane,
czyli rozpatrzenia wniosku o przyjęcie lub uzyskania deklaracji o kontynuowaniu nauki, lub uzyskania potwierdzenia spełnienia kryteriów naboru.
Dane będą przetwarzanie w związku z realizacją zadania publicznego oraz obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane będą
przekazane Prezydentowi Miasta Zgierza w celu umożliwienia realizacji tego samego celu jako podmiotowi prowadzącemu. Bliższe informacje na
temat zasad przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone na szkolnej stronie www w zakładce RODO.

………………………………………………….
(podpis matki / opiekuna prawnego 1)

Zgierz, ……………………..……………………. r.
data

………………………………………………….
i

(podpis ojca / opiekuna prawnego 2)

