ZGŁOSZENIE I WNIOSEK DO KL. I.
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO I KLASY
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Lubieni na rok szkolny 2017/2018
I. DANE DZIECKA
1. Imiona i nazwisko
dziecka .............................................................................................................................
.....
2. Data i miejsce
urodzenia ..........................................................................................................................
........
3. PESEL dziecka (w przypadku braku – serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość)
……………………………………………………………….................................................
4. Adres zamieszkania
dziecka ...................................................................................................................................
5. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym,
opinię o wczesnym wspomaganiu* (w przypadku posiadania w/w dokumentów należy
dołączyć kopię w załączeniu).
- .....................................................................................................................................
-......................................................................................................................................
-......................................................................................................................................
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

MATKA / PRAWNY OPIEKUN

1.

Imiona i nazwisko matki / prawnego opiekuna

......................................................................
2.

Adres zamieszkania

OJCIEC / PRAWNY OPIEKUN

1.

Imiona i nazwisko matki / prawnego opiekuna

.......................................................................
2.

Adres zamieszkania

..................................................................
3.

Telefon kontaktowy

.........................................................................
4.

3.

Telefon kontaktowy

.........................................................................

Adres poczty elektronicznej

...................................................................
5.

.......................................................................

4.

Adres poczty elektronicznej

.......................................................................

Nazwa zakładu pracy

.........................................................................

.........................................................................

5.

Nazwa zakładu pracy

....................................................................

....................................................................

III. Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji.
I V. INFORMACJE DOTYCZACE DANYCH OSOBOWYCH, zgodnie z
Zarządzeniem MEN Nr 5 z dnia 18.03.1993 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MEN Nr 4/93
poz. 12), są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania
sytuacji rodzinnej dziecka są udostępnione tylko dyrektorowi i nauczycielom szkoły, którzy
są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych /art.23 ust.1 i 2 oraz art. 24 ustawy z 29 sierpnia 1997r /Dz.U. z 2002r nr
101,poz 926z póź.zm./
V. OŚWIADCZENIE WOLI:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r
.w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993r. z póź. zmian.) proszę o oświadczenie woli
dotyczące nauczania religii Państwa dziecka.
-wyrażam wolę/nie wyrażam woli* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religii
rzymsko-katolickiej organizowanej w szkole.

W przypadku nie wyrażenia zgody na uczęszczanie Państwa dziecka na zajęcia religii
rzymsko-katolickiej organizowanej w szkole:
-wyrażam wolę /nie wyrażam woli* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach etyki
(wymagany wniosek rodzica).
2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie
z zadaniami statutowymi przedszkola.
3. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na publikowanie danych osobowych
(imię, nazwisko, klasa, rok urodzenia) oraz wizerunku mojego dziecka w publikacjach
szkolnych (strona internetowa szkoły, gazetki) oraz w prasie, radiu, telewizji
w związku z osiąganymi sukcesami szkolnymi.
4. Wyrażam/nie wyrażam zgodę* na przeprowadzenie kontroli czystości mojego dziecka
przez pielęgniarkę szkolną.
VI. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dane dotyczące o stanu zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznego dziecka
wymagane do zapewnienia właściwej opieki, odżywiania, metod opiekuńczo wychowawczych w szkole (np. alergie, ograniczenia, potrzeby specjalne itp.)
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........................................
*niepotrzebne skreślić
…..................dnia..............

…............................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna
prawnego

VII. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora
Data....................................

…...................................................
podpis dyrektora

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubieni na rok szkolny 2017/ 2018
I. DANE DZIECKA
1. Imiona i nazwisko
dziecka .............................................................................................................................
.....
2. Data i miejsce
urodzenia ..........................................................................................................................
........
3. PESEL dziecka (w przypadku braku – serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość)
……………………………………………………………….................................................
4. Adres zamieszkania
dziecka ...................................................................................................................................
5. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym,
opinię o wczesnym wspomaganiu* (w przypadku posiadania w/w dokumentów należy
dołączyć kopię w załączeniu).
- .....................................................................................................................................
-......................................................................................................................................
-......................................................................................................................................
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

MATKA / PRAWNY OPIEKUN

1.

Imiona i nazwisko matki / prawnego opiekuna

......................................................................
2.

Adres zamieszkania

..................................................................
3.

Telefon kontaktowy

OJCIEC / PRAWNY OPIEKUN

1.

Imiona i nazwisko matki / prawnego opiekuna

.......................................................................
2.

Adres zamieszkania

.......................................................................
3.

Telefon kontaktowy

.........................................................................
4.

Adres poczty elektronicznej

4.

...................................................................
5.

.........................................................................
Adres poczty elektronicznej

.......................................................................

Nazwa zakładu pracy

5.

.........................................................................

.........................................................................

Nazwa zakładu pracy

....................................................................

....................................................................

III. WYBRANE PLACÓWKI WG PREFERENCJI RODZICÓW ( KOLEJNOŚĆ JEST
ISTOTNA W PROCESIE REKRUTACJI)
Lp.

Szkoła Podstawowa

Adres szkoły

1. pierwszego wyboru
2. drugiego wyboru
3. trzeciego wyboru

IV. Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji.
V. INFORMACJE DOTYCZACE DANYCH OSOBOWYCH, zgodnie z Zarządzeniem
MEN Nr 5 z dnia 18.03.1993 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki
oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MEN Nr 4/93 poz. 12), są zebrane
w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej
dziecka są udostępnione tylko dyrektorowi i nauczycielom szkoły, którzy są zobowiązani
do zachowania tajemnicy służbowej.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych /art.23 ust.1 i 2 oraz art. 24 ustawy z 29 sierpnia 1997r /Dz.U. z 2002r nr
101,poz 926z póź.zm./

VI. OŚWIADCZENIE WOLI:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r

.w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993r. z póź. zmian.) proszę o oświadczenie woli
dotyczące nauczania religii Państwa dziecka.
-wyrażam wolę/nie wyrażam woli* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religii
rzymsko-katolickiej organizowanej w szkole.
W przypadku nie wyrażenia zgody na uczęszczanie Państwa dziecka na zajęcia religii
rzymsko-katolickiej organizowanej w szkole:
-wyrażam wolę /nie wyrażam woli* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach etyki
(wymagany wniosek rodzica).
2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie
z zadaniami statutowymi przedszkola.
3. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na publikowanie danych osobowych
(imię, nazwisko, klasa, rok urodzenia) oraz wizerunku mojego dziecka w publikacjach
szkolnych (strona internetowa szkoły, gazetki) oraz w prasie, radiu, telewizji
w związku z osiąganymi sukcesami szkolnymi.
4. Wyrażam/nie wyrażam zgodę* na przeprowadzenie kontroli czystości mojego dziecka
przez pielęgniarkę szkolną.
VII. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dane dotyczące o stanu zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznego dziecka
wymagane do zapewnienia właściwej opieki, odżywiania, metod opiekuńczo wychowawczych w Szkole (np. alergie, ograniczenia, potrzeby specjalne itp.)
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........................................
*niepotrzebne skreślić
…..................dnia..............

…............................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna
prawnego

deklaracji przez dyrektora
Data....................................

…...................................................
podpis dyrektora

VIII.Przyjęcie

Postępowanie Rekrutacyjne ---- KRYTERIA PRZYJĘĆ
do I klasy Szkoły Podstawowej
Liczba
punktów

Kryteria podstawowe
wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. ( Dz. U z 2014 r. poz. 7)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wielodzietność rodziny dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
RAZEM

1
1
1
1
1
1
1
7 pkt.

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – ustalane przez gminę
lub dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym

1

Kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
zorganizowanego przy szkole podstawowej, do której przeprowadza się
postępowanie rekrutacyjne

4

2

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej placówki ( przedszkole, szkoła
podstawowa)

3

3

Miejsce pracy rodziców/ rpdzica znajduje się w obwodzie szkoły

2

4

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata ( babcia/ dziadek) wspierający
rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

10

5

RAZEM

17 pkt.

Ostateczna liczba uzyskanych punktów : …………………………………………………………………………………

…......................................................................
podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

Podpisy członków komisji rekrutacyjnej:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że moje dziecko …................................................................... uczęszczało w roku 2016/2017 do przedszkola/
oddziału
/imię i nazwisko dziecka/
przedszkolnego zorganizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej IM. Jana Pawła II w LUBIENI w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Lubieni

….......................................................................................
/ data i podpis rodzica, opiekuna prawnego/

…...............................................................................
/imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że rodzeństwo mojego syna/córki …........................................................... …................................................
/ imię i nazwisko dziecka /
a) uczęszcza do Publicznego Przedszkola w Lubieni:
Imię i nazwisko rodzeństwa....................................................... ….............................................................................
Imię i nazwisko rodzeństwa.......................................................…..............................................................................
b) uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Lubieni:
Imię i nazwisko rodzeństwa..........................................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzeństwa..........................................................................................................................................

…......................................................................
/data i podpis rodzica , prawnego opiekuna/

….......................................................................
/imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego/

OŚWIADCZENIE

a) Ja, …........................................................... …..................oświadczam, że jestem zatrudniony
w...........................................................

/ imię i nazwisko ojca/matki, prawnego

opiekuna/
…........................................................................................................................................................................................................
/ nazwa zakładu pracy/
Zakład pracy znajduje się w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w LUBIENI w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Lubieni

….....................................................................
/data i podpis rodzica, opiekuna prawnego/

…........................................................................
/imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego/

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej IM. Jana Pawła II w LUBIENI w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Lubieni zamieszkują krewni (babcia/ dziadek ), którzy wspierają mnie w zapewnieniu dziecku należytej opieki.

….....................................................................
/data i podpis rodzica, opiekuna prawnego/

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Data .......................

...........................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenie
dotyczące rodziny wielodzietnej

Ja ...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

zamieszkały: ..........................................................................................................................
(adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za
składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż dziecko kandydujące do przedszkola jest
członkiem rodziny wielodzietnej1
wraz z dzieckiem:
................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola)

rodzina wychowuje ..................................... dzieci.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data .......................

......................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

1

………………………………...............…
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

……………………................................
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA2
Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ………………………………..........…...
( mię i nazwisko dziecka)

kandydujące do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/3oraz nie
wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Data .......................

......................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Data .......................

...................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

2
3

