www.radlin.online/sp3
e-mail: sp3@radlin.eu
tel. 32 4558294
Data przyjęcia zgłoszenia…………………
Nr wniosku………………………………
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie
na rok szkolny 2020/2021
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia
PESEL dziecka
Adres miejsca zamieszkania
2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i
numery telefonów kontaktowych
– o ile je posiada
Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i
numery telefonów kontaktowych
– o ile je posiada
3. Lista wybranych szkół podstawowych według kolejności preferencji:
Lp.
Nazwa szkoły:
1.
2.
3.
4. Dodatkowe informacje o dziecku dołączone do wniosku:
Rodzaj informacji o dziecku
Informacja o stanie zdrowia
Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
Potrzeba szczególnej opieki
Stosowana dieta
Zalecenia lekarskie

TAK

NIE

5. Kryteria przyjęcia dziecka, zgodnie z Uchwałą Nr S.0007.0014.2018 Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 lutego 2018 r., w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin, do postępowania
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
W przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „x” i uzupełnić właściwe oświadczenie.
Kryterium:
1. Rodzeństwo kandydata spełnia już obowiązek szkolny w szkole, do której obecnie on
kandyduje. (Oświadczenie – pkt 6)
2. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców kandydata (opiekunów prawnych)
znajduje się w obwodzie szkoły, do której kandyduje. (Oświadczenie – pkt 7)
3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów
prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki. (Oświadczenie – pkt 8)
4. Droga kandydata do szkoły, do której kandyduje, jest krótsza lub prostszy jest dojazd
komunikacją publiczną niż do szkoły obwodowej. (Oświadczenie – pkt 9)
6. Oświadczam, że …..…...……………………….…………. brat/siostra……………..…………………….
(imię i nazwisko kandydata) spełnia obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie.
7. Oświadczam, że jestem zatrudniony…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
8. Oświadczam, że w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie mieszka Pani/Pan
……..……………………………….. - ………………………..(stopień pokrewieństwa), która/który
wspiera rodzinę w należytym zapewnieniu opieki naszego dziecka.
9. Oświadczam, że droga………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) do Szkoły
Podstawowej nr 3 w Radlinie jest krótsza/lub krótszy jest dojazd komunikacją publiczną niż do szkoły
obwodowej.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku do celów
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

………………………
Data

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

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

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
oraz że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………….
Data

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

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

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Ziemi Radlińskiej z siedzibą
w Radlinie, ul. J. Rymera 170. Pełną informację dotyczącą zasad ich przetwarzania można uzyskać na
stronie internetowej Miasta Radlin pod adresem https://radlin.pl/zpdo, na tablicy informacyjnej wywieszonej
w siedzibie jednostki oraz w formie udostępnionego na życzenie wydruku (w tym celu prosimy o kontakt)”.

