Załącznik nr 3 do Zasad rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie z dnia 18.03.2021r.

Wniosek o przyjęcie
do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
dziecka spoza obwodu szkoły
w roku szkolnym 2021/2022
Wnioskuję o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w
Sztumie
DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imię* (imiona)
Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Miejscowość*

Kod pocztowy*

Ulica

Nr domu/ nr mieszkania

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA jeśli jest inny niż zamieszkania

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

1.

Moje dziecko będzie uczęszczało na zajęcia : religii - TAK/ NIE

2.

Moje dziecko będzie korzystało z zajęć świetlicy szkolnej : TAK / NIE

3.

Moje dziecko będzie korzystało z odpłatnych obiadów : TAK / NIE

etyki TAK / NIE

Istotne informacje dotyczące dziecka (np. posiadane opinie, orzeczenia, informacje o stanie zdrowia)

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe zakreślić)
Imię*

Rodzic

Opiekun
prawny

Nie żyje

Nieznany

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Miejscowość*

Kod pocztowy*

Ulica

Nr domu/ nr mieszkania

Telefon kontaktowy*
Adres e-mail*

Rodzic mieszka za granicą

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Opiekun
prawny

Rodzic

Imię*

Nie żyje

Rodzic mieszka za granicą

Nieznany

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Miejscowość*

Kod pocztowy*

Ulica

Nr domu/ nr mieszkania

Telefon kontaktowy*
Adres e-mail*
*oznaczone pola wymagane

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

Kryteria określone w Uchwale Rady Miasta i Gminy Sztum
1.

Niepełnosprawność kandydata

2.

Niepełnosprawność jednego/obojga rodziców kandydata

3.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

4.

Wielodzietność rodziny kandydata

5.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

6.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

7.

Kandydat w poprzednim roku szkolnym realizował roczne przygotowanie przedszkolne w placówkach na terenie
Miasta i Gminy Sztum.

8.

Uczęszczanie do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata

9.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w innej szkole prowadzonej przez Miasto i Gminę Sztum

10.

Osoby wspierające rodziców w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi zamieszkują w obwodzie szkolnym
(np.dziadkowie)

Informacja o przetwarzaniu danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła Ii w Sztumie, ul. Sienkiewicza 54, 82-400
Sztum.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez email: iod@sp1sztum.pl l lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Państwa dane osobowe oraz dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 1
w Sztumie i zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 RODO,
tj. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia
skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych są dostępne na stronie internetowej Administratora oraz w jego siedzibie.

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 § 1. Kodeksu karnego)

Sztum, dnia …………………

… ………………………………………………
Podpis matki lub opiekunki prawnej

Data złożenia wniosku:

……………………….……………….
Podpis ojca lub opiekuna prawnego

WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA

Kryteria określone w Uchwale Rady Miasta i Gminy Sztum

Punkty

Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego/obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Wielodzietność rodziny kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kandydat w poprzednim roku szkolnym realizował roczne przygotowanie przedszkolne w placówkach na terenie
Miasta i Gminy Sztum.
Uczęszczanie do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata
Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w innej szkole prowadzonej przez Miasto i Gminę Sztum
Osoby wspierające rodziców w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi zamieszkują w obwodzie szkolnym
(np.dziadkowie)
RAZEM

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego komisja pozytywnie/ negatywnie opiniuje przyjęcie
Imię i nazwisko dziecka ; …………………………………………………………………………………………
do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.

Podpisy członków komisji rekrutacyjnej :
1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..

