Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

Wniosek o przyjęcie dziecka /spoza obwodu/
do Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim1
na rok szkolny 2019/2020
…………………………………..
data złożenia/wpływu wniosku

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 15 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. do godz. 15:00
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 (ul. Al. Wojska Polskiego 1a, 59-600 Lwówek Śl.)
DANE OSOBOWE DZIECKA

PESEL

Imię*
Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

2

Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy
zakreślić odpowiedź)

TAK

NIE

Nr orzeczenia
Poradnia, która podała orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego
Typ orzeczenia (rodzaj
niepełnosprawności)
Dodatkowe informacje o dziecku
3

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)
L.p.

Szkoła Podstawowa

Adres szkoły

1

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. Poz.59), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z art. 130 ust.4 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica
kandydata.

2

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

3

Zgodnie z art.149 ust.1 pkt. 5. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. Poz.59), wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w publicznej szkole podstawowej w porządku od
najbardziej do najmniej preferowanych .
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim
1. pierwszego wyboru

Szkoła Podstawowa nr 2 Lwówek Śl.

Al. Wojska Polskiego 1a; 59-600 Lwówek Śląski

2. drugiego wyboru
3. trzeciego wyboru
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Imię*

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic mieszka za granicą

Nieznany

Rodzic mieszka za granicą

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr
mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail**
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)
Imię*

Rodzic

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail**
*oznaczone pola wymagane
** adres email jest wykorzystywany do przesłania nowego hasła w przypadku zagubienia oraz poinformowania o wynikach kwalifikacji. Nadawca
informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata.
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

KRYTERIA PRZYJĘĆ4 - Informacje uzupełniające o dziecku zamieszkałym poza obwodem szkoły
(przy spełnionych kryteriach proszę napisać znak „X”)

1.

2.

3.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie
kryterium

Kryteria ustalone przez organ
prowadzący

L.p.

przyjęcie kandydata nie
spowoduje utworzenia
dodatkowego oddziału
kandydat, którego rodzeństwo
kontynuuje realizację
obowiązku szkolnego w tej samej
szkole

Potwierdzenie dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji
będącej w posiadaniu SP 2 w Lwówku Śląskim

kandydat, którego rodzice (prawni
opiekunowie) lub rodzic samotnie
wychowujący dziecko jako
mieszkańcy gminy Lwówek Śląski,
są płatnikami podatku
dochodowego od osób fizycznych
na rzecz Gminy Lwówek Śląski

oświadczenia rodziców/rodzica

Zgłoszenie kryterium
do oceny:
„X”

oświadczenia rodziców/rodzica

Uwagi
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

Zobowiązuję się w okresie od 8 kwietnia 2019 r. do 11 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 pisemnie potwierdzić
wolę zapisu dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do
przyjęcia do szkoły.
Specyfikacja załączników do wniosku:
Kolejny
numer
załącznika

Rodzaj załącznika

Forma załącznika
(potwierdzenie dyrektora
szkoły, oświadczenie)

Uwagi

1.
2.
3.
Do wniosku dołączono łącznie ......... załączników

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59. oraz w celu realizacji zadań statutowych szkoły.
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły –
Klauzula informacyjna RODO 2018.

Oświadczenie
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do
wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

4

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący.
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim
……………………………………
Data

………………………………………………
Podpis matki lub opiekunki prawnej

……………………………………….
podpis ojca lub opiekuna prawnego

……………………………………….………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego kandydata

.............................................................................
Seria i numer dowodu osobistego

……………………………………….………………………………..
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego kandydata

……………………………………….……………………………….
Imię i nazwisko kandydata

Oświadczenie
Oświadczam, że: (należy wybrać i zaznaczyć właściwą treść wstawiając znak X)
1 kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (3 i więcej dzieci), w której wychowuje się ...............
dzieci.
(liczba dzieci)
wychowuję kandydata samotnie, jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, wdowiec, osoba pozostająca w
2 separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona*) i nie wychowuję żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem.
oboje rodzice lub rodzic* (w przypadku samotnego wychowywania dziecka): świadczą/-y pracę w pełnym
3 wymiarze czasu pracy, uczą się/-y w trybie dziennym, prowadzą/-dzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą*

jesteśmy/-m płatnikami/-kiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Lwówek Śląski
4
rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało* wychowanie
5 przedszkolne w tej samej placówce
Imię i nazwisko oraz rok urodzenia rodzeństwa kandydata: …………………………………...........................
6 kandydat jest z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny*

*właściwe podkreślić

……………………......
…........................................

………………………………
Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów kandydata

Data

„Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”*.
* Zgodnie z art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych składa się
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w
nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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……………………......
…........................................

………………………………
Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów kandydata

Data
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