
WNIosEK
O PRZYĘCIEDZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Imię i Nazwisko wnioskodawcy - rodzica kanĘdab

Adrs do korespondenqi
Pani
Aleksandra Kempa
Dyrektor SzkoĘ Podstawowej nr 23
im. Jana Bzechwy
u|.11 Listopada 15, 4t-7I7 Ruda Sląska

Wnosimy o przy,ięcie dz,iecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 23
im. Jana Bzechrry w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2O2L|2O22.

I - Dane osobowe kandydata i rodziców
Tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Numer PESEL dziecka
W przypadku braku numeru
PESEL - serię i numer paszportu
lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
dziecka

Adres miejsca zamieszkania
dziecka

Adres miejsca zameldowania
dziecka

Matka/ opiekun/ osoba
sorawui aca pie czę zastęp czą

Ojciec/ opiekurr/ osoba
sorawui aca pieczę zaŃępczą

Imiona i nazwiska rodziców
dziecka / opiekunód osób
sorawuiacvch pieczę zaśęDczą,
Adres miej sca zamieszkania
rodziców dziecka / opiekunów/
osób sprawujących pieczę
zastępczĄ.
Adres pocźty elektronicznej
rodziców dziecka / opiekunód
osób sprawujących pieczę
zasteocza.

Numery telefonów rodziców
dziecka /opiekunóil osób
sprawuj ących pieczę zastępczą,



II - Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata
do publicznych szkół podstawowych

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o pzyjęcie kandydata do więcej niż jednej

publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisaĆ nazwy i adresy Ęch szkół w kolejnoŚci od

najbardziej do najmniej preferowanych

1. Pierwszy wybór

nazwa szkoły

adres szkĄ

2, Drugi wybór

nazwa szkoły

adres szkoly

3. Tzeciwybór

nazwa szkoł

adres szkoły

III - Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w uchwale Rady Miejskiej

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, ze podane we wniosku oraz załącznikach do
wniosku dane ą zgodne z aktualnym stanem faĘcznym.

2. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treŚcią obowiązku informacyjnego związanego z
pzetwarzaniem moich danych osobowych.

3. Pfimuję do wiadomości, żew pnypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły będę zobowiązany(a)
potwierdzić wolę przyjęcia do szkoĘ w terminie podanym w harmonogramie posĘpowania
rekrutacyjnego. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza
wykreśtenie dziecka z lisĘ zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole.

We TAI(NIE), przy każdym z kMerióW Wstaw znak x

L.p. KRYTERIUM TAK *) NIE*)

1. rodzeństwo kandydata uęęszcza do szkoły

2,
rodzeństwo kandydata uęąszza do pzedszkola w
obwodzie szkofu

3.
miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się
w obwodzie szkołv

4.

krewni kandydata, którzy wspierają rodziców w zapewnieniu
należytej opieki kandydatowi, zamieszkują w obwodzie
szkofu

Data Czytel ne pod pi sy rodziców/opieku nów prawnych


