Dotyczy kandydatów zamieszkujących poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyoskiego

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego
w Skierniewicach w roku szkolnym 2020/2021
Wypełniony wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie:
od 18 maja do 29 maja 2020 r. w godz. 8:00 - 17:00.

Dane osobowe kandydata :
Imię / imiona ……………………………………………………………………………………………......
Nazwisko ……….………………………………………………………………………………………….…
Urodzony (a) dnia …………………………….…… w…………………….………………………………
PESEL ………………………………………………

Przedszkole/oddział przedszkolny, do którego dziecko uczęszczało……………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………
Dane osobowe rodziców kandydata:
Imię i nazwisko ojca ( prawnego opiekuna) …………………………….…………………………….
Telefon kontaktowy i adres e-mail ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko matki ( prawnej opiekunki) ………………………………………………………….
Telefon kontaktowy i adres e-mail ……………………………………………………………………

Informuję, że kandydat zamieszkuje w obwodzie
Szkoły Podstawowej nr …….…………….. w …………………..….……..………………………
dokładny adres …………………………………………………………………………….………..
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Oświadczenie o preferencjach wyboru
Oświadczam, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 złożyłem(łam) / nie
złożyłem(łam)* wniosek/wnioski do publicznej szkoły podstawowej / publicznych szkół
podstawowych (nie więcej niż trzy).
Jednocześnie wskazuję kolejność wybranych publicznych szkół podstawowych w porządku od
najbardziej do najmniej preferowanych:
I preferencja / Szkoła Podstawowa nr ___ im. _________________________________
w Skierniewicach,
II preferencja / Szkoła Podstawowa nr ___ im. __________________________________
w Skierniewicach,
III preferencja / Szkoła Podstawowa nr ___ im. _________________________________
w Skierniewicach,
KRYTERIA PRZYJĘĆ (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)
Kryteria naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych,
dla
których
organem Spełnienie
prowadzącym jest Miasto Skierniewice, wraz z
kryterium
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

liczbą punktów, oraz dokumenty niezbędne do
(wpisać
potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów
tak/nie)
zamieszkałych poza obwodem danej szkoły:
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata
tej samej
szkoły
podstawowej.
Uczęszczanie kandydata do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej (o ile
istnieje).
W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują
krewni kandydata wspierający rodziców/prawnych
opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki
Miejsce pracy lub miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej jednego z
rodziców
kandydata znajduje się na terenie obwodu szkoły
podstawowej
Odległość do danej szkoły nieobwodowej jest
mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej

Załącznik
(wpisać
tak/nie)

Data ………………………
Podpis matki (opiekuna prawnego)…………….……………………………..
Podpis ojca (opiekuna prawnego) …………….………………………………
*niepotrzebne skreślić
Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej może być złożony do nie więcej niż
trzech wybranych publicznych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do
najmniej preferowanych.
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Skierniewice, dn. ….....................................r

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody, Szkole Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego
w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Św. M. Kolbego 30, na zbieranie, przetwarzanie
i wykorzystanie w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).) oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r., poz.
1646) oraz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły
publicznej tego samego typu (Dz. U. 2017 poz.1546)

-

danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych
oraz na stronie internetowej w/w szkoły,
...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

...................................................................
czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)

...................................................................
czytelny podpis matki (opiekuna prawnego)

-

danych osobowych moich, jako rodzica (opiekuna prawnego),

-

wizerunku mojego jako rodzica w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie
internetowej w/w szkoły,

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody

..................................................................
czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody

....................................................................
czytelny podpis matki (opiekuna prawnego)
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Skierniewice, dn. ....................................r

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA
RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA
Nazwisko i imię kandydata...........................................................................................................
Adres ............................................................................................................................. .................

Nazwisko i imię ojca
kandydata...................................................................................................
Adres
..............................................................................................................................................

Nazwisko i imię matki
kandydata.................................................................................................
Adres
..............................................................................................................................................

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia”

...................................................................
czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)

..............................................................
czytelny podpis matki (opiekuna prawnego)

