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

………………………………………………..

Pani
Aldona Krzywicka
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Ciechanowie

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7
z Oddziałami Integracyjny im. Jana Pawła II w Ciechanowie
ul. Stefana Czarnieckiego 40
(na rok szkolny 2018/2019)

Dane osobowe kandydata i rodziców

1.
2.
3.

Imię i nazwisko kandydata
Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata (w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
Imiona i nazwiska rodziców kandydata

4.

Matki

Ojca

Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata
Kod pocztowy

5. Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – Matki ( o ile posiada)
Telefon do kontaktu

6.

Adres poczty elektronicznej
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – Ojca ( o ile posiada)
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznej szkole podstawowej od najbardziej do
najmniej preferowanych
1.

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa szkoły podstawowej

2.

Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły podstawowej

3.

Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły podstawowej

Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący.
*) zaznacz właściwe pole wstawiając znak X
L.p.

1.

2.

3.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Czy kryterium
spełnione?*

Rodzeństwo kandydata uczy się
w SP 7

Informacja własna sekretariatu




Kandydat kontynuuje naukę w tej
samej placówce

Informacja własna sekretariatu




Dziecko będzie korzystało ze świetlicy
szkolnej

Deklaracja rodziców
/prawnych opiekunów/




Tak
Nie

Tak
Nie

Tak
Nie

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………........
1. Dołączone do wniosku oświadczenia muszą zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
2. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie 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).
3. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7.

……………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………
Podpis rodzica kandydata /prawnego opiekuna

