Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 169/16
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 26 stycznia 2016 r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół nr …….. w Kościanie
I. Dane o kandydacie:
Imię (imiona) i nazwisko……………………………………………………………………….
Data urodzenia ………………………….…………
Numer PESEL * ………………………..…………
*w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Adres miejsca zamieszkania ………………………………………..………………………….
II. Dane o rodzicach/opiekunach prawnych kandydata:
Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego) ……………………………………….………….
Adres miejsca zamieszkania ……...……………………………………….................................
Numer telefonu ……………………… adres poczty elektronicznej …………………………...
Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego) ………...……………………………….………….
Adres miejsca zamieszkania ……...……………………………………….................................
Numer telefonu ……………………… adres poczty elektronicznej …………………………...
Wybrane szkoły podstawowe w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych:
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………….
III. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW USTALONYCH UCHWAŁĄ
NR X/108/15 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 26 LISTOPADA 2015 r.
(przy każdym z kryteriów należy zaznaczyć TAK lub NIE znakiem X)
Lp.

kryterium

1

3

Miejsce pracy jednego lub obojga rodziców kandydata znajduje się w Kościanie
lub okolicy miasta
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny we wskazanej szkole
podstawowej lub gimnazjum włączonym do zespołu szkół
Wskazana szkoła jest szkołą pierwszego wyboru

4

Kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego się w Kościanie

5

Blisko wskazanej szkoły mieszkają krewni
rodziców/rodzica w zapewnieniu mu należytej opieki

2

TAK

kandydata

NIE

Liczba
punktów
10
10
10
10

wspierający

Kryteria numer ……………………………………………... potwierdzam oświadczeniami.

10

Zgodnie z Uchwałą Nr X/108/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2015 roku do wniosku dołączam

zaświadczenie o spełnianiu kryterium nr 1

TAK

NIE

IV. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY1 I ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIANIE
(przy każdym z kryteriów należy zaznaczyć TAK lub NIE znakiem X)
Kryterium
wielodzietności rodziny
kandydata2

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

2

niepełnosprawność
kandydata

3

niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

4

niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

5

niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

6

samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie3

7

objęcie kandydata pieczą
zastępczą

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności
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 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.)
prawomocny wyrok sąd rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r.
poz. 154 i 866)

Lp.
1

TAK

NIE

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych
w punktach: ……………………………………………………………………………………
UWAGA:
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W celu weryfikacji danych zawartych we
wniosku, Komisji Rekrutacyjnej oraz Burmistrzowi Miasta Kościana przysługuje prawo, o którym mowa w art. 20t ust 7-10 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania
rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).
Pouczenie:
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 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015, poz. 2156 ze
zm.).
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej, w
której zorganizowano oddziały przedszkolne wskazanego na 1. stronie niniejszego wniosku.

………………………………………….
.....……………………..
data i miejsce

……..……………………………...........
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 7)
2 wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci – art. 20b pkt 1 ustawy o systemie oświaty
3 samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego
rodzicem – art. 20b pkt 2 ustawy o systemie oświaty
1

