Załącznik Nr 2 do Zasad rekrutacji dzieci do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie

Szczawa, …………………………………
WNIOSEKO PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie
na rok szkolny ……….. / ………..
/DZIECKO SPOZA OBWODU/
Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.
Uwaga: Przed wypełnieniem karty, proszę dokładnie zapoznać się z jej treścią.
1.Imię i nazwisko dziecka .....................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................................
3.PESEL

4. Adres zamieszkania dziecka wraz z rodzicem …………………………………………………………….
5. Dane dotyczące rodziców / prawnych opiekunów
Matka

Ojciec

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej - e-mail

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęć dzieci dok lasy pierwszej zgodnie z zasadami rekrutacji.
Przy każdym kryterium proszę zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE

I

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kryteria
Uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata – załącznik: oświadczenie
rodziców lub opiekunów
Rodzic kandydata jest pracownikiem szkoły załącznik: zaświadczenie
Kandydat mieszka na terenie gminy będącej siedzibą szkoły – załącznik:
zaświadczenie z urzędu gminy
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole – załącznik:
zaświadczenie
Droga kandydata z domu do szkoły nie przekracza 3 km – załącznik:
oświadczenie rodziców lub opiekunów
Bliższa droga kandydata do szkoły, niż do szkoły w obwodzie, której
mieszka – załącznik: oświadczenie rodziców lub opiekunów

UWAGA!
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

Tak

Nie

Punktacja
4

Tak
Tak

Nie
Nie

1
4

Tak

Nie

5

Tak

Nie

4

Tak

Nie

5

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:
……………………………………………………………………………………………………………………

.........................................................
podpis matki/ opiekuna prawnego

..........................................................
podpis ojca /opiekuna prawnego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ................................... .
zakwalifikowała ww. dziecko do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie
nie zakwalifikowała dziecka z powodu .............................................................................................................

………..............................................................................
podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ................................... .
Przyjęła ww. dziecko do klasy I szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie
nie przyjęła dziecka z powodu .............................................................................................................

………..............................................................................
podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

