Wniosek o przyjęcie
do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce
na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej.
Wypełniając wniosek należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej
wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 ze zmianami).

1.Dane identyfikacyjne kandydata
Imiona:

Nazwisko:

PESEL

Data urodzenia
/miejsce
urodzenia

Gmina

Powiat

Województwo

2. Dane adresowe kandydata
Miejsce zamieszkania dziecka
Miejscowość
Kod /poczta
Gmina

Powiat

Województwo

Meldunek dziecka
Ulica/
numer

Miejscowość
Kod /poczta
Gmina

Powiat

Województwo

3. Dodatkowe informacje o kandydacie
Kandydat uczęszczał do:
Nazwa
Szkoły

Przedszkola

Miejscowość
Ulica/
numer
Kod /poczta
Gmina
Powiat
Województwo

Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie PPP

TAK

NIE

4. Dane rodziców /opiekunów prawnych kandydata
Matka/opiekunka prawna

Ojciec/opiekun prawny

Stopień pokrewieństwa
Imię i nazwisko
Telefon
Adres zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych

Miejscowość
Ulica/numer
Kod /poczta
Gmina
Powiat
Województwo
Meldunek rodziców/ opiekunów prawnych

Miejscowość
Ulica/numer
Kod /poczta
Gmina
Powiat
Województwo
5. Informacje dotyczące dziecka zameldowanego poza obwodem Szkoły podstawowej Nr 5 im. Zofii
Niedziałkowskiej w Ostrołęce
Dane szkoły obwodowej
Pełna nazwa szkoły

Miejscowość
Ulica/numer
Kod /poczta
Gmina
Powiat
Województwo

6. Oświadczenie dotyczące treści wniosku.
Oświadczam, iż podane w niniejszym wniosku wszystkie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami) obejmującymi zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz przepisami
wykonawczymi. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej
niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzenia okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do jednostki będę
zobowiązana/zobowiązany potwierdzić wolę korzystania z usług jednostki w terminie podanym w
harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w wyżej
wymienionym terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w jednostce.

………………………..............
podpis matki/opiekunki prawnej

…………………………..……
podpis ojca/opiekuna prawnego

Ostrołęka, dn. …………………………

7. Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zmianami) administratorami danych są jednostki, wymienione we
Wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez jednostkę jest art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zmianami) w związku z art. 20s, 20t, 20z i
20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami).
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z
2015r. poz. 2156 ze zmianami). Wiem, że mam prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym
może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do jednostki lub brakiem możliwości
skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji. zapisu dziecka do jednostki.

………………………..............
podpis matki/opiekunki prawnej

Ostrołęka, dn. …………………………

…………………………..……
podpis ojca/opiekuna prawnego

