ŻABNO
Wniosek1 o przyjęcie ucznia spoza obwodu Publicznego
Gimnazjum, którego organem prowadzącym
jest Gmina Żabno

……………………………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy - rodzica2) dziecka
……………………………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Dyrektor Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Żabnie

I. Dane osobowe dziecka i rodziców3:
Imię _________________________ Drugie Imię ___________________________________
Nazwisko___________________________________________________________________
Data urodzenia _______________________ Miejsce urodzenia________________________
PESEL
___________________________________________________________________________
Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki
___________________________________________________________________________
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna

1

Zgodnie z art. 20a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica
kandydata.
2
Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty rodzic to również opiekun prawny dziecka oraz osoby lub podmioty
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
3
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 ze zm.).”

II. Adres miejsca zamieszkania dziecka
_____-__________ ___________________________________________________________
kod pocztowy

miejscowość

poczta

_______________________________________________ _____________ /_____________
ulica nr domu/ nr mieszkania
__________________________

_______________________________

tel. kontaktowy do matki

tel. kontaktowy do ojca

_________________________________

____________________________________

adres poczty elektronicznej do matki

adres poczty elektronicznej do ojca

Adres miejsca zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów), jeśli jest inny niż dziecka
_____-__________ ___________________________________________________________
kod pocztowy

miejscowość

poczta

_______________________________________________ _____________ /_____________
ulica nr domu/ nr mieszkania

III. Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do
najmniej preferowanych
Miejsce

Nazwa szkoły publicznej

1.
2.
3.
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych4:

4

1.

oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka,

2.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
dziecka lub rodzeństwa dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

3.

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem,

4.

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty, potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych wymienionych w punkcie 2, 3 i 4 oraz
dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów organu prowadzącego w punkcie 1,3 i 4 niniejszego
wniosku zgodnie z Art. 20t ust. 3 ustawy o systemie oświaty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej
kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego
odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów
zawartych w Statucie Gimnazjum:
1. oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły z obwodu gimnazjum,
2. oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły.

…………………………..
Data

……………………………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy – rodzica
(prawnych opiekunów) dziecka

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię/etykę
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U.
z 1992r. Nr 36. Poz. 155 ze zm.) niniejszym:
Wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka…………………………………………………………….
uczestniczyła w lekcjach (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

□

religii

□ etyki

□ religii i etyki

………………………………..……………………………………
Czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) dziecka

Informacja:
Na podstawie art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst
jednolity: Dz.U.2002r.Nr 101 poz.926) przyjmuję do wiadomości, że:
 Administratorem danych jest Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Żabnie ul. Jagiełły 18 33-240 Żabno.
 Dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu
z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka w nagłych okolicznościach. Dane
dotyczące wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i
elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły.
 Dane nie będą udostępnione podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa.
 Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.
 Dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem
podanym powyżej.

…………………………..
Data

……………………………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy – rodzica
(prawnych opiekunów) dziecka

