Nr wniosku
Wypełnia jednostka
Data złożenia
Godzina złożenia

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ZIEMI LUBELSKIEJ W RADAWCU DUŻYM
OD 1 WRZEŚNIA 2018
(dotyczy dzieci uprawnionych do uczęszczania do szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Wypełniając wniosek należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie
nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.).

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imię*

Drugie imię*

Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr
mieszkania

Kod pocztowy*

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

Dodatkowe informacje o
dziecku

TAK

NIE

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

Imię*
Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr
mieszkania

Kod pocztowy*

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

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Imię*
Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr
mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail*
*oznaczone pola wymagane

KRYTERIA PRZYJĘĆ
Należy wpisać TAK, NIE, ODMAWIAM ODPOWIEDZI. W przypadku wpisania ODMAWIAM
ODPOWIEDZI, kryterium , którego ta odpowiedź dotyczy, nie będzie brane pod uwagę przy kwalifikacji
dziecka do klasy pierwszej. Niektóre kryteria wymagają udokumentowania - w przypadku odpowiedzi TAK dla
takiego kryterium, należy razem z wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty.

Kryteria Ustawowe
Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

1.
2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria Gminne
a)

b)

c)

Kandydat zamieszkuje na terenie gminy Konopnica (załącznik nr 1)
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym,
oddziału przedszkolnego działającego w szkole Podstawowej w Radawcu Dużym
(załącznik nr 2)

Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica/ opiekuna prawnego
(załącznik nr 3)
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek)
wspierający rodziców (opiekunów prawnych ) w zapewnieniu mu należytej opieki
(załącznik nr 4)

d)

Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych kandydata o zamieszkaniu na terenie gminy
Konopnica.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w
Radawcu Dużym.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego kandydata o samotnym wychowywaniu
kandydata.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego kandydata o samotnym wychowywaniu kandydata.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem
faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) obejmującymi zasady rekrutacji do
szkół podstawowych oraz przepisami wykonawczymi. W szczególności mam świadomość
przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy Wniosek uprawnień do
potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły podstawowej
będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z usług tej szkoły w terminie podanym w
harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli
w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w
szkole.

...................................................
podpis matki/opiekunki prawnej

…….............................................
podpis ojca/opiekuna prawnego

Radawiec Duży, dnia ..........................................2019r.

