Załącznik nr 1b do Regulaminu
rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
przy Zespole Szkół Nr 3 w Mąkolnie
Deklaracja
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
w Zespole Szkół Nr 3 w Mąkolnie w
roku szkolnym ……../………
1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres miejsca zamieszkania
2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekuna
prawnego
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
prawnego
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych

Deklarowany pobyt dziecka w placówce:
1.

Godziny pobytu dziecka w placówce: od ................... do .....................

2.

Posiłki: śniada

podwieczorek

᷀٭

Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie
lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki,
stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.)
….............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Podpis rodziców/opiekunów prawnych
…………………………………………………

Załącznik nr 2 do Regulaminu
rekrutacji do klas I
w Zespole Szkół Nr 3
w Mąkolnie

………………………………………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy/rodzica/prawnego opiekuna
……………………………………………………….
Adres do korespondencji
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie
ul. Szkolna 31, 62-610 Sompolno
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów
1.
2.
3.

Imię nazwisko kandydata
Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata (w przypadku
braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu tożsamości)

4.
5.

6.

Imiona
i
nazwiska
rodziców/prawnych opiekunów
Adres miejsca zamieszkania
rodziców/prawnych opiekunów

Matki
Ojca
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer
domu/mieszkania
Adres poczty elektronicznej, Matki
numery
telefonów
rodziców/prawnych opiekunów
Ojca

Tel. do kontaktu
Adres
poczty
elektronicznej
Tel. do kontaktu
Adres
poczty
elektronicznej

II Informacje o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem
prowadzącym i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie.
Zaznacz Tak/Nie w odpowiedniej rubryce.
Lp.
Kryteria dodatkowe

1.

2.

3.

Oświadczenie
potwierdzające
spełnianie
kryterium

Tak

Nie

Ilość
punktów

Kandydat, którego rodzeństwo spełnia
obowiązek szkolny we wskazanej szkole
podstawowej
Kandydat,
który
uczęszczał
do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego
mającego siedzibę w obwodzie tej szkoły

5pkt

Liczba uczniów w danej klasie nie
spowoduje zwiększenia oddziałów

4 pkt.

5pkt

Kandydat, którego krewni wspierający
rodziców w zapewnieniu mu należytej
opieki (np. babcia, dziadek) zamieszkują
w obwodzie szkoły

2 pkt

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów w punkcie ………………………………. .
Pouczenie:
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z
postepowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor szkoły.
Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, pod rygorem
odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku i załącznikach dane są zgodne z stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach dla potrzeb
związanych z postepowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zm)

Data

Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki Czytelny
opiekuna

podpis

ojca/prawnego

Rozstrzygnięcie Komisji Rekrutacyjnej
1. Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………… przyznała
……………… punktów
- zakwalifikowała dziecko
-nie zakwalifikowała dziecka z powodu ………………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
2. Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ……………………………
- przyjęła dziecko do klasy I szkoły podstawowej
- nie przyjęła dziecka do klasy I szkoły Podstawowej z powodu ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Data i podpis członków Komisji Rekrutacyjnej
………………………………………………………..
Data i podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu
rekrutacji do klas I
w Zespole Szkół Nr 3
w Mąkolnie

ZGŁOSZENIE DZIECKA
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. PIERWSZEJ KADROWEJ W MĄKOLNIE

1. Imię/imiona
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Nazwisko
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. PESEL

4. Data urodzenia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dzień
miesiąc słownie
rok
5. Miejsce urodzenia
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(miasto/wieś)
(województwo)
6. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów
Matki: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ojca: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Adres zameldowania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Aktualny adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Numery telefonu i adres poczty elektronicznej.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Zgłoszenie do klasy …………………….. Szkoły Podstawowej im. Pierwszej Kadrowej w Mąkolnie

11. Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie z PPP?
Jeśli posiada, to proszę o dołączenie kserokopii dokumentu.

TAK/NIE

12. Uwagi i prośby rodziców,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Załączniki
- kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby szkoły zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.
926 ze zm.)

………………………………………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………………………………………
(podpisy rodziców/prawnych opiekunów

