WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE

Proszę o przyjęcie mojej córki/syna w roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej.

Dane o kandydacie:
Imię (imiona) i nazwisko …………………...…………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………..
Numer PESEL ………………………………….……………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania ……………………………………………………………………
Adres zameldowania …………………………………………………………………………....

Dane o rodzicach/opiekunach prawnych kandydata:
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych):
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Adres miejsca zamieszkania ………... ………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………...
Numery telefonów (matki i ojca/opiekunów prawnych)………..……………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………….
Wybrane szkoły podstawowe w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych:
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………….

Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka
niezbędne do zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczowychowawczych:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Informacja o miejscu realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego:
dziecka pięcioletniego…………………………………………………………………………...
dziecka sześcioletniego………………………………………………………………………….
Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie.
(przy każdym z kryteriów należy zaznaczyć TAK lub NIE znakiem X)
dokument potwierdzający spełnianie kryterium

l.p.

kryterium

1

rodzeństwo kandydata spełnia
obowiązek szkolny
w wybranej szkole

oświadczenie o spełnianiu obowiązku
w wybranej szkole rodzeństwa kandydata

2

zamieszkanie kandydata
ubiegającego się o przyjęcie
do szkoły pierwszego wyboru
poza miastem Kościanem

oświadczenie o zamieszkaniu poza miastem Kościanem

3

niepełnosprawność kandydata

4

niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

TAK

NIE

punkty

szkolnego

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu
na
niepełnosprawność,
orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, ze
zm.)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu
na
niepełnosprawność,
orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, ze
zm.)

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2014, poz. 7) do wniosku należy dołączyć:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………….
.....…………………..…..
data i miejsce

……..……………………………...........
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
………………………………………….
.....……………..………..
data i miejsce

……..……………………………...........
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

(wypełnia Komisja Rekrutacyjna)

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………………..................……………….......
1. zakwalifikowała ……………………………………………………………………………
imię i nazwisko kandydata

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie.
2. nie zakwalifikowała ………………………………………………………………………..
imię i nazwisko kandydata

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie
z powodu ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Kandydat został przyjęty/nie został przyjęty z powodu: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej ……………………………………………...
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:
1. …………………………………………………...
2. …………………………………………………...

