WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
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
Miejscowość

matki

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 i adres szkoły, do której kandydat uczęszcza obecnie
......................................................................................................................................................................................
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. Kryteria uzupełniające (różnicujące w przypadku oddziału dwujęzycznego).
Proszę zaznaczyć X spełnienie odpowiedniego kryterium.
1. Wielodzietność rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z
kandydatów
4. Niepełnosprawność obojga rodziców
5. Niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w
rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku dołączam wymagane dokumenty (niepotrzebne skreślić):
1. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim organizowanego przez Kuratora Oświaty;
2. Dyplom laureata III etapu Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych „Yes I Can” (na poziomie klasy V lub
VI);
3. Oświadczenia dotyczące kryteriów uzupełniających.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 150
ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami i kryteriami rekrutacji do klasy dwujęzycznej w
Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowu Świętokrzyskim.

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

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

………………………………………………………..
Czytelny podpis kandydata

