Kampinos, ……………………………..
………………………………………….
Nazwisko i imię osoby zgłaszającej

………………………………………….
Adres zamieszkania

………………………………………….
Pani Anna Rybka
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
ul. Szkolna 5
05-085 Kampinos
Wniosek
Zwracam się z prośbą o przyjęcie z dniem 1 września 2016r. do Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego do klasy pierwszej mojego/mojej
syna/ córki*
1.…………………… 2. ………………..…… ………………………………………….…………………
imię

imię

nazwisko

………..….………………..……… w ………………..…………. woj. …………………..………………
data urodzenia

miejsce urodzenia

adres zamieszkania: ……………………………….

Nr PESEL

ul./nr domu………………………..…..… kod pocztowy ……………… poczta ……………………….……
Szkoła obwodowa (według adresu zamieszkania):
………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły i dokładny adres

Przedszkole w którym dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w roku
szkolnym 2015/16:
……………………………………………………………………………………………………………...…
Nazwa przedszkola oraz dokładny adres

Oświadczam, że kandydat spełnia następujące kryteria zgodne z art. 20c ustawy o systemie oświaty (właściwe zaznaczyć) :
Wielodzietność rodziny kandydata.
Niepełnosprawność kandydata.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
Niepełnosprawność obojga rodziców.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
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Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość po 1 punkcie.
Oświadczam, że kandydat spełnia następujące kryteria zgodne z Uchwałą Rady Gminy Kampinos (właściwe zaznaczyć):
Kandydat uczęszczał do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie – 2 punkty.
W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 2 punkty.
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych)
w zapewnieniu należytej opieki – 4 punkty.
Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 3 punkty.

Zgodnie z art. 20e pkt. 4 ustawy o systemie oświaty, spełnienie przez kandydata kryteriów określonych
przez organ prowadzący jest potwierdzone następującymi dokumentami:
1.
2.
3.
4.

Zaświadczenie o uczęszczaniu do Przedszkola.
Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa ucznia.
Zaświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych.
Zaświadczenie o zatrudnieniu.

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

1.

Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata

matki
ojca

2.

Adres miejsca zamieszkania matki kandydata

3.

Adres miejsca zamieszkania ojca kandydata

4.

Adres poczty elektronicznej i numer telefonu
matki kandydata

5.

Adres poczty elektronicznej i numer telefonu
ojca kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer
domu/mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer
domu/mieszkania
Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

Pouczenie:
Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły. Dane
osobowe będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.
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2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

………………………………………

o ochronie

………………………………………

podpis matki

podpis ojca

……………………………………………….
podpis osoby przyjmującej wniosek

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Ilość uzyskanych punktów..............................

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu dnia

…….............................................przyjęła / nie przyjęła

kandydata ………………………………………………………. do Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie, od dnia …..................... 20….. roku.

UZASADNIENIE
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………...
Podpisy członków Komisji:

1.

Przewodniczący: ..............................................................................................................

2.

Członek: …………………………………………………...............................................

3.

Członek: …....................…...............................................................................................
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