Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu
I DANE KANDYDATA
1.

Imię/imiona i nazwisko

2.

Data i miejsce urodzenia

3.

PESEL

4.

Adres zamieszkania

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica, nr domu/ nr
mieszkania

5.

Adres zameldowania
(jeśli jest inny niż adres
zamieszkania)

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica, nr domu/ nr
mieszkania

Kandydat jest obecnie uczniem Szkoły Podstawowej nr ………………………………………………………………………………………
II DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKI

OJCA

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Numer telefonu
Adres poczty
elektronicznej
III. INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW
Lp.

Wymagane dokumenty potwierdzające
spełnianie kryterium

Kryterium

1.

Świadectwo promocyjne z wyróżnieniem do klasy siódmej

2.

Wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy siódmej oceny z języka
polskiego, matematyki i języka angielskiego
Sprawdzian predyspozycji językowych

3.

Świadectwo promocyjne do klasy
siódmej z wyróżnieniem
Świadectwo promocyjne do klasy
siódmej
Test

IV. INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO
Lp.
1.
2.

3.

Kryterium
Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata/ jednego z rodziców
kandydata/ obojga rodziców kandydata/ rodzeństwa
kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność,
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka

4.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

wspólnie z jego rodzicem
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

1. Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z zasadami rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej na rok szk. 2018/2019
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb związanych zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem danych osobowych jest dyrektor szkoły, do której rodzic składa wniosek,
2) dane osobowe zawarte we wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym,
3) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły,
do której dziecko będzie uczęszczać,
4) obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 149 i art.150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59)

………….......................
data

….………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica (rodziców)

IV. Decyzja Komisji (nie wypełniać)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...........................................................
(podpis upoważnionego pracownika)

