KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 z ODDZIAŁAMI
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
w roku szkolnym 2018/2019.
(z obwodu szkoły)
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka:

……………..…………………………………………...........................................................
(imiona i nazwisko dziecka)
urodzonego…………………………w…………………………………............................……
(data urodzenia dziecka)
(miejsce urodzenia dziecka)

…………………………………………………………………………………………………..
(numer PESEL dziecka)
Zamieszkałego w …….………………………………………………………………….............
(miejscowość)

przy ul…………………………………………… nr domu ………. nr mieszkania……………

kod pocz. ………-………………
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu – Zdroju ul. Piastów 15.
Dodatkowe, ważne informacje o dziecku np. przewlekłe choroby, wady rozwojowe (słuchu,
wzroku), alergie, inne …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o kształceniu specjalnym,
opinię o wczesnym wspomaganiu* (w przypadku posiadania w/w dokumentów należy
dołączyć kopię w załączniku) …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Zalecenie lekarskie ……………………………………………………………………………...
Nazwa placówki, w której dziecko realizowało przygotowanie przedszkolne:

…………………………………………………………………………………………………...
Dane adresowe rodziców/opiekunów prawnych:

Matka …………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………...
(adres, numer telefonu)
…………………………………………………………………………………………………...
(miejsce pracy telefon )
Ojciec …………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………...
(adres, numer telefonu)
…………………………………………………………………………………………………...
(miejsce pracy telefon )

Rodzina pełna, niepełna, zastępcza ……………………………………………………………..
Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich ………………………………………………...

Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne
ze stanem faktycznym.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem
moich danych jest szkoła, oraz o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych
z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) uprawnieniach, w
tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania.
Oświadczam również, że podałam/łem moje dane osobowe dobrowolnie.

………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
w roku szkolnym 2018/2019
(spoza obwodu szkoły)
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka:
……………..…………………………………………...........................................................
(imiona i nazwisko dziecka)
urodzonego…………………………w…………………………………............................……
(data urodzenia dziecka)
(miejsce urodzenia dziecka)

…………………………………………………………………………………………………..
(numer PESEL dziecka)
Zamieszkałego w …….………………………………………………………………….............
(miejscowość)
przy ul…………………………………………… nr domu ………. nr mieszkania……………
kod pocz. ………-………………
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu – Zdroju ul. Piastów 15.

Informuję, że szkołą obwodową mojego dziecka jest szkoła:
……………………………………………………………………………………………………………….........

(nazwa i adres szkoły, numer telefonu)

Uzasadnienie wniosku (właściwe podkreślić) – kryteria naboru do szkół
podstawowych, dla których miasto Jastrzębie-Zdrój jest organem prowadzącym:
1. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata,
2. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w
obwodzie szkoły,
3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów
prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

4. Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej,
5. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
Dodatkowe, ważne informacje o dziecku np. przewlekłe choroby, wady rozwojowe (słuchu,
wzroku), alergie, inne …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o kształceniu specjalnym,
opinię o wczesnym wspomaganiu* (w przypadku posiadania w/w dokumentów należy
dołączyć kopię w załączniku) …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Zalecenie lekarskie ……………………………………………………………………………...
Nazwa placówki, w której dziecko realizowało przygotowanie przedszkolne:
…………………………………………………………………………………………………...

Dane adresowe rodziców/opiekunów prawnych:

Matka (imię i nazwisko): …..…………………………………………………………………...
adres zamieszkania ……………………………………………………………………….........,
numer telefonu………………………………………………………………………………….,
miejsce pracy, telefon ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Ojciec (imię i nazwisko): …..…………………………………………………………………...
adres zamieszkania ……………………………………………………………………….........,
numer telefonu………………………………………………………………………………….,
miejsce pracy, telefon ………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………...

Rodzina pełna, niepełna, zastępcza ……………………………………………………………..
Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich ………………………………………………...
Oświadczam, że przedstawione przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem
moich danych jest szkoła, oraz o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych
z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) uprawnieniach,
w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich
poprawiania. Oświadczam również, że podałam/łem moje dane osobowe dobrowolnie.

……………………………………………
(miejscowość i data)
………..……………………………………………
(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

Do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania przez kandydata
kryteriów naboru (na podstawie Uchwały nr XIX.189.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia
2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza
obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów):

Lp.

Nazwa kryterium

4.

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo
kandydata.
Miejsce pracy przynajmniej jednego
z rodziców/opiekunów prawnych
znajduje się w obwodzie szkoły.
W obwodzie szkoły zamieszkują
krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.
Kandydat pochodzi z rodziny
wielodzietnej.

5.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie.

1.
2.
3.

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium

Liczba
punktów

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

20

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

15

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

15

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
lub Karta Rodzina 3+
Prawomocny
wyrok
sądu
rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem

10

10

