Załącznik Nr 2.
….................................................……………………………...
( Imię i nazwisko wnioskodawcy - -rodzica kandydata (prawnego opiekuna)

…...................................................
( Adres do korespondencji)

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr …..
w Oświęcimiu
ul. ……………………………………..
Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej,
dla której organem prowadzącym jest Miasto Oświęcim
ucznia zamieszkałego poza obwodem tej szkoły.
I. Dane kandydata i rodziców kandydata.
(Tabelkę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1 Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
2 Data urodzenia kandydata
3 Pesel kandydata
W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość

4 Imię/Imiona i nazwiska rodziców kandydata

Matki
Ojca

5 Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata Kod pocztowy
i kandydata
Miejscowość
Ulica
Numer domu/numer mieszkania
6 Adres poczty elektronicznej i numery

telefonów rodziców kandydata – o ile
posiadają

Matki Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Ojca Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły .
Jeżeli wnioskodawca korzysta z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej szkoły,
zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
1.

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa szkoły

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres szkoły

2.

Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa szkoły

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres szkoły

3.

Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa szkoły

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres szkoły

III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący.
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 5 kryteriów wstaw znak X
L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium

1.

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata

Oświadczenie rodziców lub opiekunów

2.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający
rodziców/opiekunów w zapewnieniu należytej opieki

Oświadczenie rodziców lub opiekunów

3.

Miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów znajduje się w
pobliżu szkoły

Oświadczenie rodziców lub opiekunów

4.

Dziecko mieszka na terenie miasta Oświęcim

Oświadczenie rodziców lub opiekunów

5.

Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej

Oświadczenie rodziców lub opiekunów

Tak*)

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego
w punkcie ……….....……………….. .
IV. Informacja o załącznikach do wniosku.
1. Zaświadczenie dyrektora przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/16
lub opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowejoryginał, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata (dotyczy dzieci
6-letnich).
2. Odpis aktu urodzenia dziecka - oryginał (do wglądu).
3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (jeżeli kandydat takie orzeczenie
posiada).
4. Zaświadczenie o zdolności do uprawiania danego sportu - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata (dotyczy
kandydatów do oddziałów sportowych).
5. Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego (dotyczy kandydatów do
oddziałów sportowych)
6. Zaświadczenie dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oświęcimiu - oryginał, lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata o uzdolnieniach muzycznych dziecka
(dotyczy kandydatów do klasy muzycznej w Szkole Podstawowej Nr 9).

V.

Oświadczenia wnioskodawcy.

1.Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do
wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.).

……………………………………
Data

……………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

Nie*)

