……………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna prawnego kandydata

………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

……………………………………………
Telefon kontaktowy

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3
w Ustce
WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce
uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły

klasa ........

ogólnodostępna



sportowa



(wpisz klasę i zaznacz „x” w wybranym okienku)

1. Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych
Dane dziecka
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
W przypadku braku PESEL, seria i nr paszportu
lub inny dokument potwierdzający tożsamość

Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Dane rodziców/prawnych
opiekunów
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Matka/
prawny opiekun

Ojciec/
prawny opiekun

Telefon
Adres poczty elektronicznej
2. Inne informacje
Przedszkole/oddział przedszkolny,
do którego uczęszcza dziecko
Posiadane, aktualne opinie lub orzeczenia
poradni psychologiczno-pedagogicznej,
orzeczenia o niepełnosprawności
(nazwa dokumentu, numer decyzji)

Uwagi / prośby
rodziców/opiekunów prawnych
3. Oświadczam, że wybieram dla dziecka udział w zajęciach1:
religii

etyki

dziecko nie będzie uczęszczało na żadne z nich

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 0050.SOKS.33.2018 Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 30.01.2018r. i zobowiązuję się dostarczyć wymagane dokumenty.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku,
poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w tym na wykorzystywanie jego wizerunku w celach
statystycznych, w sprawach statutowych i promocyjnych szkoły. Pouczona(ny) zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich
zmiany. Świadoma(my) odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych, oświadczam, że przedłożone przeze mnie
w niniejszym zgłoszeniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

……………..……………..………..........

….……....……………….……………

(podpisy rodziców/ opiekunów prawnych)

______________________________
1 wybór zaznacz znakiem „x”

5. Informacja o spełnianiu kryteriów2
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.SOKS.33.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 30.01.2018r
LP.

Kryteria rekrutacji do klas I
szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę
Miasto Ustka, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodami
tych szkół

Punkty

1.

Rodzice/opiekunowie prawni
zamieszkali lub rodzic/opiekun
prawny zamieszkały w Mieście
Ustka
W obwodzie szkoły mieszkają
krewni kandydata (babcia, dziadek)
wspierający rodziców/ prawnych
opiekunów w zapewnieniu dziecku
właściwej opieki

15 pkt

Oświadczenie rodziców/
prawnych opiekunów

1 pkt

3.

Miejsce pracy/prowadzenia
działalności gospodarczej rodziców/
prawnych opiekunów znajduje się
w obwodzie szkoły

1 pkt

4.

1 pkt

5.

W szkole obowiązek szkolny spełnia
rodzeństwo dziecka
Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie rodziców/
prawnych opiekunów
o miejscu zamieszkania
krewnych dziecka (babci,
dziadka) i ich pomocy
w zapewnianiu dziecku
właściwej opieki
Oświadczenie rodziców/
prawnych opiekunów
o miejscu pracy/
prowadzenia działalności
gospodarczej
-

6.

Niepełnosprawność kandydata

2 pkt

7.

Niepełnosprawność
rodzica/rodziców lub rodzeństwa
kandydata

2 pkt

8.

Samotne wychowanie kandydata
w rodzinie
Objęcie pieczą zastępczą

1 pkt

2.

9.

1 pkt

1 pkt

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia
kryteriów

Zgłoszenie
kryterium
do oceny

Oświadczenie rodziców/
prawnych opiekunów
Kopia orzeczenia
o niepełnosprawności
kandydata (oryginał
do wglądu)
Kopia orzeczenia
o niepełnosprawności
rodzica/rodziców lub
rodzeństwa kandydata
(oryginał do wglądu)
Oświadczenie rodziców/
prawnych opiekunów
Kopie dokumentów
potwierdzających objęcie
pieczą zastępczą
kandydata (oryginał
do wglądu)

______________________________
2 Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie piątej napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie
potwierdzające spełnianie tego kryterium.

