Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie

……………………………………………………
Imię i Nazwisko - rodzica

…………………………………………………….
Adres zamieszkania

……………………………………………………..
Numer i seria dokumentu tożsamości

Dyrektor
Zespołu Kształcenia
i Wychowania w Rudnie
Wniosek do klasy pierwszej szkoły podstawowej1
I.Dane osobowe kandydata i rodziców2
1.

Imię/imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata
(W przypadku braku podać serię i numer
paszportu lub innego dokumentu)
Imię/ imiona rodziców kandydata

4.

Matka
Ojciec

5.

Adres miejsca zamieszkania rodziców i
kandydata3

Kod pocztowy
miejscowość
ulica

6.

Adres miejsca zameldowania kandydata

Numer domu/numer
mieszkania
Kod pocztowy
miejscowość
ulica

7.

Adres poczty elektronicznej i
numery
telefonów rodziców kandydata

Matki

Numer domu/numer
mieszkania
Nr .telefonu
e-mail

Ojca

Nr. telefonu
e-mail
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Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie
II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku do więcej niż jednej szkoły podstawowej,
zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do mniej preferowanych.
1.Pierwszy wybór
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Trzeci wybór
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………….
Data

………………………………………
Czytelny podpis

………………………………………………………………………………………………………..
1Zgodnie

z Art. 8 ust. 1ustawy o zmianie o systemie oświaty oraz niektórych innych ( Dz.U. z 2014r.Poz 7), kandydaci zamieszkali poza
obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli
dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z Art.20a ust.4 ustawy o systemie oświaty, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone
na wniosek kandydata.
21
Zgodnie z Art.20 t ust.1 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast podanie danych w
punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się.
3 Zgodnie z rtr. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
pobytu stałego.
4 Zgodnie z Art. 20za. 1. Ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do więcej niż trzech szkół
5 Zgodnie z Art. 20t ust. 1pkt.5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych szkół w porządku
od najbardziej do mniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać
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