……………………………………………………………….
Imiona i nazwiska wnioskodawców – rodziców/prawnych opiekunów kandydata

……………………………………………………………….
Adres do korespondencji w sprawie rekrutacji

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 39
w Gdyni

WNIOSEK o przyjęcie do pierwszej klasy w roku szkolnym 2019/2020
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

I.

Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów1
(tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie drukowanymi literami)

1.

Imię/Imiona i nazwisko kandydata

2.
3.

Data i miejsce urodzenia
PESEL kandydata
( w przypadku braku PESEL, serię i numer
paszportu
lub
innego
dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata)
Adres miejsca zamieszkania kandydata
Kod pocztowy

4.

Miejscowość
Ulica
Nr domu/nr mieszkania
5.

Imię/Imiona i nazwiska rodziców kandydata

Matki
Ojca

6.

Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata

2

Kod pocztowy
Miejscowość

Matki

Ulica
Nr domu/nr
mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość

Ojca

7.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
rodziców kandydata – o ile je posiadają

Ulica
Nr domu/nr
mieszkania
Telefon do kontaktu

Matki

Ojca

Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

1. Zgodnie z art. 149 ust.1 Ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 6, podaje się takie środki komunikacji, jakie
rodzice posiadają, to oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w p.6 nie jest obowiązkowe, ale
bardzo potrzebne do skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad
dzieckiem.

2. Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem
stałego pobytu.

1

II.

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych3

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły
4

podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych
1. Pierwszy wybór ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Drugi wybór ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Trzeci wybór …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….

III.

Do wniosku obowiązkowo dołączam:
1. Kopię aktu urodzenia dziecka,
2. Zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą odbycie rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Informacje o spełnianiu kryteriów 5
*) we właściwej rubryce (TAK/NIE) przy każdym z kryteriów należy wstawić znak X

IV.

l.p.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Kryterium
Kandydat, którego rodzeństwo
uczęszcza do SP 39
Kandydat, który uczęszcza
w bieżącym roku szkolnym do
oddziału przedszkolnego w SP 39
Niepełnosprawność kandydata

Wymagane obowiązkowo dokumenty
potwierdzające spełnianie kryterium
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu
rodzeństwa kandydata do SP 39
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata
w bieżącym roku szkolnym do SP 39

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności
Samotne wychowywanie kandydata
Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód/
w rodzinie
separację lub akt zgonu, lub oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem
Wielodzietność rodziny kandydata
Oświadczenie rodzica o wychowywaniu
(troje i więcej dzieci w rodzinie)
kandydata w rodzinie wielodzietnej
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą
Miejsce pracy co najmniej jednego z
Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
rodziców kandydata znajduje się w
lub w przypadku samozatrudnienia – aktualny
obwodzie SP 39
wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Kandydat, który w bieżącym roku
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata
szkolnym uczęszcza do przedszkola
w bieżącym roku szkolnym do przedszkola
położonego w obwodzie SP 39
położonego w obwodzie SP 39
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA

Wartość TAK
punktowa
50
40

30

30

30
30
20

10

240

Do wniosku dołączam dokumenty6 potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie………

3. Zgodnie z art.. 149, 150 i 156 Ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż
trzech szkół.
4. Zgodnie z art. 156 Ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych szkół w porządku od najbardziej
do najmniej preferowanych, to oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.
5. Zgodnie z art. 131 Ustawy Prawo oświatowe postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie kryteriów określonych przez organ
prowadzący szkołę.
6. Zgodnie z art. 131 Ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący określa wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie kryteriów.

2

NIE

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Zawarte we wniosku i załącznikach do niego dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do szkoły podstawowej na podstawie ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 tj. z dnia 2018.05.24) oraz ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 tj. z dnia 2017.11.29) ze wskazanymi przepisami
regulującymi działalność szkoły.
Administratorami danych są dyrektorzy przedszkoli i szkół wskazanych we wniosku (wybranych przez rodziców
kandydata).
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCÓW

1.

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Dane podaję dobrowolnie. Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, ze podane dane we wniosku i załącznikach
są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………

………………………………………………..
czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów kandydata

data

3

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA
WNIOSKU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39
PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO GDYNIĘ
Potwierdzam przyjęcie wniosku i wymienionych niżej dokumentów
dotyczących dziecka:
.........................................................:…………………
(Imię i nazwisko dziecka)

1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................
6. .................................................................................................................................
7. .................................................................................................................................
8. .................................................................................................................................

Gdynia, dnia.............................

........................................
(pieczątka placówki)

..................................
(podpis przyjmującego)
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