
WNIOSEKoPRZYJĘCIEKANDYDATASPOZAREJONU
DosZKoŁYPoDSTAwowBJZDDDZL^ŁAMIINTEGRACYJNYMINR3

W GLIWICACH PRO\ilADZONEJ PF(ZF.ZMIASTO GLIWICE
oD...........

wypełniając wniosek należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. poświadczenie nieprawdy

prowadzi do odpowieozialnosci karnej w-ynikającej , ń:233 Ustawy zdnia' czętwca I997r,

kodeks Karny (Dz, U. z l997t. Nr 88, poz, 553 zpoźn, zm,),

* * prr}padku braku numeru PESEL Śerię i numer paszportu lub dokumentu

potwierdzaj ące go tożsamość ;

DANE OSOBOWE RODZICÓWIOPIEKUNOW PRAWNYCH
1* prrypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, nalezy podaó dane opiekunów

prawnych)

* o ile posiadają

Oświadcza m, że zapoznalam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,

DANE OSOBOWE KANDYDATA

Adres zamieszkania kandydata

Nr budynku

Imię i nazwisko

Miejscowość i kod
noczfowv
Ulica, Nr budyŃu,
Nr lokalu

Telefon kontaktowy*

E-mail*

(podpis matki/opiekuna prawnego ) (podpis ojca/opiekuna prawnego )



KRYTERIA PRZYJĘ Ć 1prry spełnionych krYeriach proszę pozostawió znak ,,X")

Ilekroć jest mowa o rodzicach -rozumie się przez to także opiekunów prawnych.

Zgodnte z arl. 133 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe kandydaci zamieszkah poza obwodem

publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania

rekrutacyjnego, jeżeli dana publicznaszkołapodstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka
, o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych I

(wypełniamy właściwe dla nas kryterium, przy pozostaĘch postawić kreskę).

Kryterium 3

OŚWIADCZENIE

Kandydat, którego rcdzic pracuje, w obwodzie szkoły wskazanej na I pozycji we
wniosku.
Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złozenie fałszywego oświadczenia.

L.p.
Kryterium Liczba

punktów

Spełnione
kryterium
znak (x)

1

Kandydat, który odby"wa rocznę przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu znajdującym się w zespole łącznie ze szkołą,
wskazana na oierwszei oozvcii we wniosku

50

2
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły wskazanej na
pierwszej pozycji we wniosku w roku szkolnym którego dotyczy
rekrutacia.

30

a
J Kandydat, którego rodzic pracuje, w obwodzie szkoły wskazanej

na pierwszei pozycii we wniosku (oświadczenie rodzica)
10

4

Kandydat, którego członek rodziny lub inna osoba, która będzie
upoważniona do odbierania kandydata po zakończeniuzajęć
szkolnych, zamieszkuje w obwodzie szk7ły wskazanej na
pierwszei pozycii we wniosku (oświadczenie rodzica)

5

5 Kandydat zamieszkały w obrębie osiedla, na którym znajduje się
szkoła. (oświadczenie rodzica)

a
J

Razem



ipoJpi, rodzica/opiekuna prawnego 1 )
(po Jpis rodzica/opiekuna prawne go 2)

i/ lub

Kryterium 4

OŚWIADCZENIE

kandydat, którego członek rodziny lub inna osoba, która będzie upoważniona do

odbierania kandydata po zako',czeniir"ł^nz= ,zkolnych, 
-zamieszkujó w obwodzie szkoły

ńiur*.j na pieiwszej pozycji we,wniosku 
{nłczln,llpgo o,świadc:

Jestem świadoma/my odpowiedziat,os,i io"ej za złożenie fałs4łvego oświadczenia,

(fodpis rodzical opiekuna prawnego 1 ) i/ tń Ń;i;,"j)*ł"pr;"il; ń*" ego ż)

Kandydat, zurieszkŃy w obrębie osiedla, na którym znajduje się szkoła,

Jestem świadoma/my odpowiedziotrosri ior"ii ia ,łozenie fałszYwego oŚwiadczenia'

Kryterium 5

ipoJpi, rodzica/opiękuna prawnego 1)

OŚWIADCZENIE

i/ lub $oJpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

'iżjj.ftić:


