Rumia, dnia………………
Pani
Lucyna Oglęcka
Dyrektor
ZSO Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi

Wniosek do klasy I dziecka zamieszkałego
poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi
na rok szkolny 2019/2020
1. Dane rodziców/ prawnych opiekunów /wszystkie dane prosimy wypełnić drukowanymi literami/
Dane matki / prawnego opiekuna

Dane ojca / prawnego opiekuna

imię i nazwisko …………………………………..

imię i nazwisko …………………………………….

adres zamieszkania ................................................

adres zamieszkania ....................................................

……………………………………………………

………………………………………………………

telefon……………………………………………

telefon………………………………………………

adres mail……………………………………….

adres mail……………………………………………

Proszę o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej
Nr 9 w Rumi mojego dziecka:
adres
2. Dane osobowe dziecka
Pierwsze imię

PESEL *

Drugie imię

Nazwisko

Data urodzenia
rok

Miejsce urodzenia, województwo
miesiąc dzień

Adres zamieszkania
ulica
kod pocztowy

miejscowość

nr domu

nr lokalu
gmina

*w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Proszę zaznaczyć X, jeżeli wyrażają Państwo chęć, aby dziecko korzystało ze świetlicy szkolnej.

3. Kryteria przyjęcia dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi.
(wpisać znak x w odpowiednim wierszu)
Wymagane dokumenty
tylko na wezwanie szkoły

1) Do Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi uczęszcza
rodzeństwo kandydata
2) Kandydat uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 9
w Rumi

Tak Ilość pkt *

oświadczenie

50
40

oświadczenie
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności kandydata lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)
prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu lub
oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem

30

5) Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci)

oświadczenie

30
30

6) Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 998 ze zm.)

3) Niepełnosprawność kandydata

4) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicem)

7) Kandydat w bieżącym roku szkolnym uczęszcza
do przedszkola położonego w obwodzie Szkoły
Podstawowej Nr 9 w Rumi
Razem

30

10
oświadczenie

Dokumenty wymienione w pkt 3, 4 i 6 należy składać w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego
zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w
postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.
Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 922, zm. 2018 poz. 138) administratorem danych osobowych jest ZSO Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j.Dz.U.2016 poz. 922, zm. 2018 poz. 138) w związku z art. 149, 150, 155, 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949,2203, rozdział 6). Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia
14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59, 949, 2203). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych
informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do placówki lub brakiem możliwości
skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.

……………………………………
Data

……………………………………
Data

……………………………………………
podpis matki/opiekunki prawnej

……………………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego

3. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej*
Komisja Rekrutacyjna powołana dnia 12 lutego 2018 roku Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi po rozpatrzeniu złożonej deklaracji na posiedzeniu w dniu
…………….......r., zakwalifikowała / nie zakwalifikowała w/w dziecko do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi.
Członkowie Komisji Rekrutacyjnej:
Przewodniczący Komisji
………………………………………
………………………………………
……………………………………………..
………………………………………
………………………………………
*wypełnia Komisja Rekrutacyjna

