Knurów, dnia ……………………….………

......................................................
Nazwisko i imię rodzica kandydata
............................................................ ………..
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
............................................................ ………..

Dyrektor
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7
w Knurowie
Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
zamieszkałego poza obwodem MSP Nr 7
na rok szkolny 2017/2018
DANE OSOBOWE KANDYDATA I RODZICÓW:
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.
2.
3.

4.

5.

Nazwisko i imię/imiona
kandydata
Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata
w przypadku braku numeru
PESEL serię i numer
paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość
Nazwiska i imiona
rodziców/opiekunów
prawnych kandydata
Adres miejsca zamieszkania
rodziców/opiekunów
1
prawnych i kandydata

Matki
Ojca
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica

6.

Adres poczty elektronicznej,
i numery telefonów
rodziców/opiekunów
prawnych kandydata - o ile je
posiadają

Numer domu /numer mieszkania
Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty
elektronicznej

LISTA WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WEDŁUG KOLEJNOŚCI PREFERENCJI2
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest
wpisać nazwy i adresy publicznych szkół podstawowych w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych3
1.

Pierwszy wybór

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie
2.
Drugi wybór
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
nazwa szkoły i adres szkoły
3. Trzeci wybór
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa szkoły i adres szkoły

_____________________________________________________________________________________________________
1

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu.
2

Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), wniosek o przyjęcie do szkoły, może
być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.
3

Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych szkół podstawowych
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.
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KRYTERIA PRZYJĘCIA (USTALONE UCHWAŁĄ NR XXIX/396/2017 RADY MIASTA KNURÓW
Z 6 KWIETNIA 2017 R.) – TZW. KRYTERIA GMINNE:
*) przy każdym z 5 kryteriów proszę wstawić znak X we właściwej rubryce (Tak lub Nie)
L.p.

Kryterium

1.

Kandydat, który odbywał roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej/zespole szkolno-przedszkolnym, do której
ubiega się o przyjęcie w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.

Kandydat, którego rodzeństwo jest uczniem danej szkoły podstawowej/zespołu
szkolno-przedszkolnego.

3.

Rodzic/opiekun prawny
o niepełnosprawności.

4.

Kandydat jest objęty pieczą zastępczą lub jest wychowywany samotnie przez
rodzica/opiekuna prawnego.

5.

Kandydat jest w rodzinie wielodzietnej.

lub

rodzeństwo

Tak*)

kandydata

posiada

Nie*)

orzeczenie

OŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z KRYTERIÓW GMINNYCH:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ODBYCIA ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
(dotyczy kryterium „Kandydat, który odbywał roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej/zespole szkolno-przedszkolnym, do której ubiega się o przyjęcie w postępowaniu rekrutacyjnym” - należy
podpisać oświadczenie w przypadku odpowiedzi Tak w niniejszym kryterium)

Oświadczam, że kandydat odbył roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej/zespole szkolno-przedszkolnym, do której ubiega się o przyjęcie w postępowaniu rekrutacyjnym, tj.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(podać nazwę szkoły podstawowej/ zespołu szkolno-przedszkolnego)

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………………….…….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA, ŻE RODZEŃSTWO JEST UCZNIEM DANEJ SZKOŁY
(dotyczy kryterium „Kandydat, którego rodzeństwo jest uczniem danej szkoły podstawowej/zespołu szkolnoprzedszkolnego” - należy podpisać oświadczenie w przypadku odpowiedzi Tak w niniejszym kryterium)

Oświadczam, że rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły podstawowej/zespołu szkolno-przedszkolnym, do
którego ubiega się kandydat, t.j.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę szkoły podstawowej/ zespołu szkolno-przedszkolnego)
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………….………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

- 3 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA, ŻE KANDYDAT JEST OBJĘTY PIECZĄ ZASTĘPCZĄ LUB
JEST WYCHOWYWANY SAMOTNIE
(dotyczy kryterium „Kandydat jest objęty pieczą zastępczą lub jest wychowywany samotnie przez rodzica/opiekuna
prawnego” - należy podpisać oświadczenie w przypadku odpowiedzi Tak w niniejszym kryterium)
4

Oświadczam, że kandydat jest objęty pieczą zastępczą lub jest wychowywany samotnie przez rodzica/opiekuna
prawnego.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać właściwą odpowiedź)
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA
(dotyczy kryterium „Kandydat jest w rodzinie wielodzietnej” - należy podpisać oświadczenie w przypadku odpowiedzi Tak
w niniejszym kryterium)
5

Oświadczam, że kandydat jest członkiem rodziny wielodzietnej .
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………….………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

ISTOTNE DANE ZAPEWNIAJĄCE DZIECKU, PODCZAS POBYTU W SZKOLE ODPOWIEDNIĄ
OPIEKĘ, ODŻYWIANIE ORAZ METODY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE6
Stan zdrowia
5
dziecka

Stosowana dieta

Rozwój
psychofizyczny
dziecka

4

Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) samotne wychowywanie dziecka –
oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
5
6

Zgodnie z art.4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Zgodnie z art. 155 ustawy Prawo oświatowe w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie
wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych
rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie
i rozwoju psychofizycznym dziecka.

- 4 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 2016 r. poz. 922 ze zmianami) administratorami danych są jednostki, wymienione we Wniosku i Miejskie Centrum Edukacji
w Knurowie, który w imieniu gminy Knurów prowadzi nadzór nad rekrutacją na rok szkolny 2017/2018. 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 2016 r. poz. 922 ze zmianami) w związku z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
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.

……………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU:
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a)
7
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia .
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
obejmującymi zasady rekrutacji do szkół podstawowych oraz przepisami wykonawczymi. W szczególności mam świadomość
przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych
w powyższych oświadczeniach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do jednostki będę zobowiązany(a) potwierdzić
wolę korzystania z usług jednostki w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych
i utratę miejsca w jednostce.
W przypadku, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły podstawowej I-go wyboru, wyrażam zgodę na przekazanie kopii
wniosku do placówki, do której zostanie przyjęty (II-go lub III-go wyboru).

……………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU:
Data i godzina przyjęcia wniosku: ………………………………………..

Załączniki dołączone do wniosku: …………………………………………………………………………………..
(wymienić jakie)

………………………………………………
pieczęć jednostki i podpis
pracownika upoważnionego do przyjęcia wniosku

7

Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zmianami) – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8.
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USTALENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
1. Data posiedzenia komisji: …………………………………………………………..
2. Liczba uzyskanych punktów: ………………………………………………………
3. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej z dnia …………………… w sprawie zakwalifikowania kandydata do
klasy pierwszej w szkole podstawowej:
a) zakwalifikowany

b) niezakwalifikowany

4. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej z dnia …………………… w sprawie przyjęcia kandydata do klasy
pierwszej w szkole podstawowej:
a)

przyjęty

b) nieprzyjęty

5. Uwagi Komisji Rekrutacyjnej

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6. Podpisy członków komisji:
1. ……………………………………….

2. …………………………………..

3. …………………………………….
7. Podpis Dyrektora Szkoły:
……………………………………….

