WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. T.KOŚCIUSZKI W LUBANIU ZAMIESZKAŁEGO
POZA OBWODEM SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Uwaga! Kartę proszę wypełnić pismem drukowanym

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 5 kwietnia 2019r. w sekretariacie szkoły
Data złożenia wniosku:
Podpis i pieczęć

1.DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)
DANE DZIECKA
Nazwisko
Imiona
Data urodzenia

-

-

Adres zamieszkania
PESEL ( lub seria i numer innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość)

DANE MATKI LUB PRAWNEGO OPIEKUNA*
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej
DANE OJCA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA *
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej
* niepotrzebne skreślić

Inne uwagi rodzica/opiekuna prawnego

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

................................................................
(Czytelny podpis rodzica – prawnego opiekuna)

r.

1. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW NABORU :
Lp.

Kryteria

Załączniki

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej
szkoły

Dane potwierdza dyrektor
szkoły

2.

Rodzice kandydata pozostający w zatrudnieniu
na terenie Miasta Lubań/rodzice samotnie
wychowujący kandydata.

Zaświadczenie pracodawcy o
zatrudnieniu/oświadczenie
rodziców

3.

Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się
w obwodzie szkoły

Zaświadczenie pracodawcy o
zatrudnieniu

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka
i wspierają rodziców w zapewnieniu mu
należytej opieki

Oświadczenie rodziców

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

Tak

Nie

.......................................................................
(podpis rodzica – prawnego opiekuna)

…………………………………………
(imię i nazwisko )
…………………………………………
(adres zamieszkania)
…………………………………………

OŚWIADCZENIE

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenie 1 , oświadczam ,
że /wybierz podkreślając właściwy tekst/

1) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata, którzy wspierają rodziców w
zapewnieniu opieki kandydatowi
…………………………………………………………………………………………..
( Imię i nazwisko )

…………………………….……………………………………………………………..
( dokładny adres )

2) Wychowuję samotnie kandydata, jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba
pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) i nie

wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.

……....................

………………………………………………………

(miejscowość i data)

(Czytelny podpis osoby/osób składające/ych oświadczenie)

1Zgodnie

z art150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający jest zobowiązany do zawacia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

