Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków
spoza obwodu szkoły

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 4
w Tomaszowie Mazowieckim
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. TOMASZOWSKICH OLIMPIJCZYKÓW
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Data złożenia wniosku: ……………………………………
DANE OSOBOWE DZIECKA
Imiona i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zameldowania dziecka
Adres miejsca zamieszkania dziecka
Przedszkole, do którego uczęszczało
dziecko
Szkoła obwodowa
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
( należy zakreślić odpowiedź)
Nr orzeczenia

TAK

NIE

Poradnia, która wydała
orzeczenie
Typ orzeczenia ( rodzaj
niepełnosprawności)
Dodatkowe informacje o
dziecku

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA:
Informacje szczegółowe:
Imię i nazwisko
Adres miejsca
zamieszkania
Adres poczty
elektronicznej
Telefon kontaktowy
Adres do korespondencji

Matka/ prawna opiekunka

Ojciec / prawny opiekun

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków
spoza obwodu szkoły

KRYTERIA PRZYJĘĆ
( przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „X”
Kryteria wynikające ze statutu Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich
Olimpijczyków, ustalone przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w uzgodnieniu z
organem prowadzącym
1.
Rodzeństwo uczęszczające do Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie
Mazowieckim
2.
Rodzeństwo uczęszczające do placówek oświatowych w pobliżu Zespołu Szkół
nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim
ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku należy załączyć oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów
kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje
się, że dziecko nie spełniania danego kryterium.
Oświadczam, że:
1. wszystkie podane powyżej dane są prawdziwe,
2. niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu,
…………………………………………….

………………………………………..

Czytelny podpis matki / prawnej opiekunki

Czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna

Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.4
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla
potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.).
Tomaszów Maz., dnia ……………….

…………………………………………….
Czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z przyjmowaniem szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u..s.o.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły
podstawowej/gimnazjum, do której zgłoszenie zostało złożone.
__________
1
2

3

4

Zgodnie z art. 20e ust. 1 u.s.o., do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się dzieci
zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.
Zgodnie z art. 20u u.s.o., zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki
komunikacji rodzice posiadają. Dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast dane w punkcie 6, dobrowolnie, gdyż mogą
być potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami (opiekunami) w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania
opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121), miejscem zamieszkania
osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 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 do lat 3.
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