Katowice, dnia …………………………………..

WNIOSEK
w sprawie przyjęcia dziecka spoza rejonu do klasy I
Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach
w roku szkolnym 2018/2019
Uprzejmie proszę o przyjęcia mojego dziecka …………………………………………………………………………
(Imiona i nazwisko dziecka)

urodzonego dnia ….……………………w ………………………………numer PESEL…………………………………..
do klasy I Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach w roku szkolnym 2018/19.
Dziecko zamieszkuje pod adresem ……………………………………………………………………………………….,
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

zameldowane jest ….………………………………………………………..…………………………………………………..
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w:
.....................................................................................................................................................
(nazwa i adres przedszkola, numer telefonu)

Informuję, że szkołą obwodową mojego dziecka jest Szkoła......................................................
....................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły, numer telefonu)

Dane adresowe rodziców:
Imię i nazwisko matki ………………………………….………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ………..…………………………………………………………………………………………………….
(Ulica, numer domu/mieszkania; kod pocztowy, miejscowość)

Numer telefonu ………………………………Adres poczty elektronicznej ……………………………………….
Imię i nazwisko ojca …………………………………..…………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ..…………..……………………………………………………………………………………………….
(Ulica numer domu/mieszkania; kod pocztowy, miejscowość)

Numer telefonu ………………………………………Adres poczty elektronicznej…………………………………
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Uzasadnienie wniosku
(Prosimy właściwe zaznaczyć znakiem X we właściwych polach oraz dołączyć dokument
potwierdzający):
lp

Kryteria

Dokument
potwierdzający

Proszę
Ilość
zaznaczyć punktów
(Wypełnia
X

komisja
rekrutacyjna)

1
2

3

4

5

6
7
8
9
10
11

12

Zamieszkanie kandydata na terenie
miasta Katowice
Uczęszczanie kandydata do oddziału
przedszkolnego w szkole pierwszego
wyboru
Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki
przez rodzeństwo kandydata w
kolejnym roku szkolnym w szkole
wskazanej na pierwszej pozycji we
wniosku o przyjęcie
Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w
szkole położonej do 3 km od miejsca
zamieszkania kandydata
Rozliczanie się przez rodziców/
opiekunów prawnych albo rodzica/
opiekuna prawnego mieszkających/ego
w mieście Katowice z podatku
dochodowego od osób fizycznych w
urzędzie skarbowym na terenie miasta
Katowice
Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w
rodzinie

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

oświadczenie
Dokument potwierdzający
roczne przygotowanie
przedszkolne
oświadczenie

oświadczenie

Kopia pierwszej strony
zeznania podatkowego
opatrzonego prezentatą
urzędu skarbowego,
urzędowe poświadczenie
odbioru (UPO),
oświadczenie o miejscu
złożenia zeznania
oświadczenie
Kopia orzeczenia
Kopia orzeczenie
Kopia orzeczenie
Kopia orzeczenie
Kopia prawomocnego
wyroku sądu rodzinnego
orzekającego rozwód lub
separację lub kopia aktu
zgonu oraz oświadczenie o
samotnym o samotnym
wychowywaniu dziecka
oraz o niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z
jego rodzicem
Kopia dokumentu
poświadczającego objęcie
dziecka pieczą zastępczą
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Dodatkowe uwagi
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kandydat rekrutujący się do szkół spoza obwodu, może wskazać maksymalnie trzy szkoły.
Lista wybranych szkół według kolejności preferencji:
1. ....................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
Dziecko zostanie przyjęte do szkoły obwodowej, jeśli nie zakwalifikuje się do żadnej szkoły
z listy preferencji.
Oświadczam, że przedstawione przeze mnie niniejsze informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana/ny o tym, że administratorem moich danych jest szkoła
oraz o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 poz. 922 ze
zm.) uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich
poprawiania.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we Wniosku w sprawie
przyjęcia dziecka do klasy I dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania szkoły zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.)
Oświadczam również, że podałam/łem moje dane osobowe dobrowolnie.

………………………………………
(podpis matki)

…………………………………………….
(podpis ojca)
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