Załącznik nr 4 do Zarządzenia
z dnia 29.01.2018 r.

…………………………………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodziców kandydata **

…………………………………………………………………..……………………………………….
…………………………………………………………………..……………………………………….
…………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji

Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej Marco Polo
ul. Zatorska 11, 51-213 Wrocław

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w roku szkolnym 2018/2019

I. DANE KANDYDATA I RODZICÓW
(Tabelę należy wypełnić pismem drukowanym)
1.

3.

Imię/Imiona i nazwisko
kandydata
Data i miejsce urodzenia
kandydata
Numer PESEL kandydata*

4.

Imiona i nazwiska rodziców**

2.

Matki**
Ojca**

5.

Adres poczty elektronicznej i
numery telefonów rodziców**
kandydata- jeśli posiadają

Matki**

Ojca**
6.

Adres miejsca zamieszkania
kandydata

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu

7.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców**

Numer lokalu

Matki**
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Ojca**
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

*w przypadku braku numeru PESEL kandydata należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.

** Rodzic, opiekun prawny lub osoba/podmiot sprawująca/-y pieczę zastępczą.

II. Wskazanie Szkoły Podstawowej II wyboru prowadzonej przez Fundację Familijny Poznań.
Drugi wybór
(wstawić „X”)

Lp.

Kryterium

1

Publiczna Szkoła Podstawowa Leonardo, ul. Roosevelta 15, 50-236 Wrocław

III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący.
(Dotyczy tylko dzieci kandydujących do I klasy)
** *we właściwej rubryce (TAK/NIE) przy każdym kryterium należy wstawić znak „X”
Kryterium

Dokument poświadczający spełnianie
kryterium

1

Kandydat zamieszkujący
na terenie Gminy Wrocław

Oświadczenie rodzica**

2

Kandydat uczęszczający w
latach ubiegłych do
placówek prowadzonych
przez Fundację Familijny
Poznań.

Oświadczenie rodzica** o uczęszczaniu
kandydata w latach ubiegłych do placówek
Fundacji Familijny Poznań oraz okazanie umowy
zawartej z Fundacją Familijny Poznań
o korzystanie z usług placówki.

3

Kandydat posiadający
rodzeństwo, uczęszczające
odpowiednio do placówek
Marco Polo/Leonardo
(przedszkole i szkoła)
prowadzonych przez
Fundację Familijny Poznań
do której składany jest
wniosek.

Oświadczenie rodzica** o uczęszczaniu
rodzeństwa kandydata do danej placówki/
placówek Fundacji Familijny Poznań oraz
okazanie podpisanej z Fundacją Familijny
Poznań umowy o korzystanie z usług placówki
odpowiednio Marco Polo/Leonardo (przedszkole
i szkoła) dotyczącej rodzeństwa kandydata.

4

Zgłoszenie więcej niż
jednego Kandydata
(dziecka) do placówki do
której składany jest
wniosek (przedszkole lub
szkoła) prowadzonej przez
Fundację Familijny Poznań
w rekrutacji na rok szkolny
2018/2019

Oświadczenie rodzica** o składaniu więcej niż
jednego wniosku w rekrutacji 2018/2019 do
danej placówki (przedszkola lub szkoły)
prowadzonej przez Fundację Familijny Poznań
oraz okazanie kopii wniosku złożonego dla
drugiego/kolejnego dziecka.

5

Kandydat z rodziny
wielodzietnej

Oświadczenie rodziców** o wielodzietności
rodziny kandydata oraz okazanie dokumentów
poświadczających (rodzina wielodzietna:
rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

6

Kandydat zamieszkały w
odległości do 3km od
szkoły

Odległość miejsca zamieszkania kandydata od
szkoły mierzona w km biorąc pod uwagę
ogólnodostępną sieć połączeń drogowych

Lp.

TAK***

NIE***

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punktach……………………………………
oraz dokumenty wymienione w punktach:……………………………………………………………………………………………………………

** Rodzic, opiekun prawny lub osoba/podmiot sprawująca/-y pieczę zastępczą.

IV. NAZWA I ADRES SZKOŁY OBWODOWEJ
(proszę wpisać pełną nazwę szkoły wraz z adresem)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
V. ISTOTNE DANE O DZIECKU dotyczące zdrowia, diety, rozwoju psychofizycznego
Choroby przewlekłe

Stosowanie diety
(Należy dostarczyć zaświadczenie
lekarskie ze wskazaniami do objęcia
dziecka dietą)
Uzdolnienia i
zainteresowania dziecka

Inne ważne informacje
(np. posiadana opinia, orzeczenie,
zaświadczenie, ograniczenie praw
rodzicielski itd.)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.1

………………………………………………………………..
Podpis matki **

………………………………………………………………..
Podpis ojca**

Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszej deklaracji/wniosku jest Fundacja Familijny Poznań z siedzibą w
Poznaniu, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań. Ujawnione dane przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z
postępowaniem rekrutacyjnym/uzupełniającym, na postawie art. 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138)
Bez odrębnej zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. Ustawy.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
Obowiązek podania danych wynika z przepisów Rozdziału 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
r. poz. 59, 949 i 2203).

………………………………………………………………..
Podpis matki **

………………………………………………………………..
Podpis ojca**

1

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

** Rodzic, opiekun prawny lub osoba/podmiot sprawująca/-y pieczę zastępczą.

