Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół nr 4
w Jarocinie w roku szkolnym 2018/2019
Imię/imiona i nazwisko dziecka ...............................................................................................
Data urodzenia ........................................................................................................................
Numer PESEL dziecka, .................................................................................................... .…..
( w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Imiona i nazwiska rodziców dziecka ……………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów…………………………………………….………..
…………………….…………………………………………………………..…………………
Adres miejsca zamieszkania dziecka ……………………………………………………….…..
Adres poczty elektronicznej rodziców kandydata ......................................................................
Numery telefonów rodziców/opiekunów kandydata .................................................................
Wskazanie kolejności wybranych szkół....................................................................................
1) ........................................................................................................................
2)

..................................................................................................................................

3) ..................................................................................................................................
(w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych)

Oświadczamy, że 01 września 2018 roku dziecko rozpocznie naukę w I klasie
Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie.
O zmianie decyzji powiadomimy szkołę pisemnie do 31 marca 2018 roku.
Oświadczam, że
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora Zespołu o zmianie danych zawartych we wniosku,
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych
z rekrutacją do szkoły/przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U- z 2002r. Nr 101, póz. 926 z późniejszymi zmianami).

………………………
data

…………………………………………………..
czytelny podpis matki i ojca /opiekuna prawnego

Załącznik nr1
Do wniosku można dołączyć:

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustaw)' z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127.
póz. 721, z późn. zm.),
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. póz. 135,zezm.);
5) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez
organ prowadzący .

Informacja: Dokumenty, o których mowa w załączniku nr l do wniosku (ust. l pkt-2, 3, 4) mogą być
składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica /opiekuna prawnego

