Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 1
Im. Bolesława Chrobrego w Płońsku

WNIOSEK o przyjęcia do oddziału zerowego
W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku
1.

Imię (imiona) i nazwisko dziecka

…………………………………………………………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia
…………………………………………………………………………………….
3. Miejsce zamieszkania
…………………………………………………………………………………….
4. PESEL dziecka (w przypadku braku PESEL proszę podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.)
……………………………………………………………………………………..
5.
MATKA/OPIEKUN PRAWNY

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

……………………………………, dnia ………………………………… 2018r.

……………………………………….

(miejscowość)

(podpis rodzica/opiekuna)

Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 1 należy złożyć do 15.03.2018r.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym
bierze się pod uwagę :
1. Wielodzietność rodziny kandydata poparte oświadczeniem.
2. Niepełnosprawność:
a) dziecka
b) jednego z rodziców
c) obojga rodziców
d) rodzeństwa
poparta orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997r. o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r., poz. 2046 i 1948.).
3. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie poparte prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego
orzekającego rozwód lub separację lub aktem zgonu i oświadczeniem o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz oświadczeniem o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą poparte dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2016 poz.575, 1583, 1860.).

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym oraz że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

…………………………………

……………………………………….

(data)

(podpis rodzica/opiekuna)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (w celach statystycznych, prezentacji wizerunku, realizacji
spełniania obowiązku szkolnego, związanych z informacjami o postępach w nauce i zachowaniu), zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., i ochronie danych osobowych (Dz U. Nr 133, poz. 883, tj. Dz.U. Nr 101,
poz. 926 z 2002r.) ww. dane podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystane tylko do użytku
wewnętrznego.

……………………………………

……………………………………….

(data)

(podpis rodzica/opiekuna)

