WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO KLASY PIERWSZEJ
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
(dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły)

I. Dane osobowe kandydata i rodziców1

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.
2.
3.
4.

Nazwisko i imię/imiona
kandydata
Data i miejsce urodzenia
kandydata
PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL - seria i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Nazwiska i imiona rodziców
kandydata

5.

matki
ojca
Kod pocztowy
Miejscowość

kandydata

Ulica
Numer domu /numer mieszkania
Kod pocztowy

Adres
miejsca
zamieszkania

ojca

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania
Kod pocztowy

matki

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

6.

telefon
Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów
rodziców kandydata

matka

e-mail
telefon

ojciec

e-mail

II. Informacja dodatkowa o dziecku
1. Opinia, orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, informacje o specyficznych trudnościach
dziecka TAK / NIE* (*niepotrzebne skreślić)
2. Nazwa przedszkola lub szkoły, w którym dziecko spełniało obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego: ......................................................................................................................................................................................
3. Szkoła obwodowa (proszę podać nazwę szkoły): ....................................................................................................................
1

Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe, niezbędne jest podanie danych, wskazanych w punktach 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli
takie środki komunikacji rodzice posiadają. Podanie danych w punkcie 6 nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się
z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

III. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół
podstawowych
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej szkoły 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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w statucie szkoły
L.p.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające
spełnianie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszczające do
danej placówki.

Weryfikuje szkoła

2.

Kandydat mieszka na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski
Korzystne płożenie szkoły ze względu na
miejsce pracy rodziców lub możliwość
zapewnienia opieki nad dzieckiem przez
innych członków rodziny, np. dziadków

Wniosek rodziców/ opiekunów
prawnych
Oświadczenie rodziców/
opiekunów prawnych

3.

Zgłoszenie kryterium do
oceny *

* Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego
kryterium wpisz „TAK” i dołącz do wniosku dokument potwierdzający spełnianie tego kryterium.

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie ..................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 150
ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

.................................................................................
Miejscowość, data

.................................................................................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata

