Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 7
im. Janusza Korczaka w Giżycku
na rok szkolny 2018/2019
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 1 marca do 4 kwietnia 2018 r. w sekretariacie
szkoły.
Data złożenia wniosku:

………………………………..

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imię
Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy
-

Nr domu/nr mieszkania

-

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy
zakreślić odpowiedź).

TAK

NIE

TAK

NIE

Nr orzeczenia
Poradnia, która podała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Typ orzeczenia (rodzaj niepełnosprawności)
Dziecko było objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
Dodatkowe informacje o dziecku
WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)
Lp.
1. pierwszego wyboru
2. drugiego wyboru
3. trzeciego wyboru

Szkoła

Adres szkoły

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Imię

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka
za granicą

Drugie imię

Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu/ nr
mieszkania

-

-

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon dom/komórka
Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)
Imię

Rodzic

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka
za granicą

Drugie imię

Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu/ nr
mieszkania

-

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon dom/komórka
Adres e-mail

-

§ 1. KRYTERIA PRZYJĘĆ (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)

Kryteria ustalane przez Gminę Miejską w Giżycku.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do SP 7 w Giżycku.
Kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych
zlokalizowanych w szkołach podstawowych, którym organ wykonawczy gminy
nie wskazał miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego w danej szkole.
Kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą
działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły.
W obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą
zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców /prawnych
opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki.
Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie
szkoły.
Kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są absolwentami SP 7
w Giżycku.

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni
opiekunowie składają oświadczenia dołączone do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.
§ 3. Zobowiązuję się w okresie od 13.04.2018 r. do 19.04.2018 r. potwierdzić w postaci pisemnego
oświadczenia wolę przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy kandydatów przyjętych
do szkoły.

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za złożenie
fałszywego oświadczenia. Prawdziwość danych zamieszczonych w karcie potwierdzam
własnoręcznym podpisem.

…………………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku.
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest
dyrektor szkoły.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia dotyczącego
miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe ( Dz. U z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami ).
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

...................., dnia ............................

...........................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Przyjęcie zgłoszenia przez szkołę

Data: ........................

.....................................................
(podpis sekretarza szkoły)

………………………………...............…
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………….....………………….
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
o uczęszczaniu rodzeństwa do Szkoły Podstawowej nr 7
w Giżycku
Oświadczam, iż dziecko ……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

kandydujące do klasy pierwszej posiada rodzeństwo, które w roku szkolnym 2018/2019
będzie kontynuowało edukację w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku.

Oświadczenie
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
za składanie fałszywych zeznań.

Data .......................

...................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

………………………………...............…
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………….....………………….
(adres zamieszkania)

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych dziecka w obwodzie szkoły

Oświadczam, iż krewni dziecka ……………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
kandydującego do klasy pierwszej, zamieszkują w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7
w Giżycku.

Oświadczenie

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
za złożenie fałszywego oświadczenia

Data .......................

...................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

………………………………...............…
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………….....………………….
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
o pracy lub prowadzeniu działalności gospodarczej w obwodzie szkoły

Ja ………………………………………………………………………...jako rodzic/opiekun prawny
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

dziecka

……………………………………………………………………..….

kandydującego

(imię i nazwisko dziecka)

do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku poświadczam spełnienie jednego
z poniższych kryteriów:
1) Jeden rodzic/prawny opiekun pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w obwodzie
Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku*
2) Oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą
w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku*

Oświadczenie
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data .......................

...................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

*właściwe podkreślić

………………………………...............…
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………….....………………….
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola położonego w obwodzie
Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku.

Oświadczam, iż dziecko ……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

kandydujące do klasy pierwszej posiada rodzeństwo, które w roku szkolnym 2018/2019
będzie uczęszczało do przedszkola położonego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7
w Giżycku.

Oświadczenie
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
za składanie fałszywych zeznań.

Data .......................

...................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

………………………………...............…
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………….....………………….
(adres zamieszkania)

Oświadczenie,
iż rodzice / prawni opiekunowie/ dziecka są absolwentami
Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku
Oświadczam, iż rodzice /prawni opiekunowie/………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

kandydującego do klasy pierwszej są absolwentami Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku.

Oświadczenie
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
za składanie fałszywych zeznań.

Data .......................

...................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

