Załącznik nr 2
do Zasad rekrutacji do klasy pierwszej
na rok szkolny 2017/2018
w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do kl. I Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie.
Nazwisko dziecka
Pierwsze imię
Drugie imię
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL
– seria i numer paszportu)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania dziecka
Adres zameldowania dziecka
Imię i nazwisko matki
Adres zamieszkania matki
Telefon kontaktowy i adres e-mail matki
Imię i nazwisko ojca
Adres zamieszkania ojca
Telefon kontaktowy i adres e-mail ojca
Nazwa i adres szkoły rejonowej, do której
dziecko powinno uczęszczać zgodnie
z zameldowaniem
Nazwa i adres placówki oświatowej,
w której dziecko realizuje obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
1. Dane dotyczące dziecka i jego rodziców są zbierane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji.
2. Wyrażam zgodę na zebranie powyższych danych, jednocześnie oświadczam, że podane we wniosku
informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ww. wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Karczew, dn. ………………………………..

….................................................................
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1. Komisja na posiedzeniu w dniu ……………………………………………………… ustaliła:
Ilość punktów
- możliwych do uzyskania
- uzyskanych przez kandydata
2. Komisja Rekrutacyjna postanowiła:
1) zakwalifikować dziecko ……………………………………………………………………………………...…………………
do Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie
2) nie zakwalifikować dziecka ……………………………………………………………………………………………………
do Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie
3. Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej:

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

(czytelny podpis)

(czytelny podpis)

…………………………………………………………..
(czytelny podpis)

…………………………………………………………..
(czytelny podpis)

