Podpis osoby
przyjmującej:

Data złożenia
wniosku:
………………………….
(imię i nazwisko rodzica)

………………………….
………………………….
adres do korespondencji

Dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2
w Katowicach

Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 32 w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Katowicach na rok szkolny 2019/2020
dziecka zamieszkałego poza obwodem tej szkoły

DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię

Nazwisko

Data urodzenia
Miejsce urodzenia

PESEL1

Kod pocztowy
Miejscowość
Adres zamieszkania
Ulica
Nr domu / nr mieszkania
DANE OSOBOWE RODZICÓW

MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
Telefon, adres poczty elektronicznej – o
ile posiada

1

W przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
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INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW na podstawie Uchwały nr XXXVIII/765/17
Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice

Proszę zaznaczyć odpowiedni punkt lub punkty:
1.

Zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice

32pkt

2.

Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w ZSP2

16pkt

3.

Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w
szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

14pkt

4.

Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca
zamieszkania kandydata

4pkt

5.

Rozliczanie się przez rodziców mieszkających w mieście Katowice z podatku dochodowego od
osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice

2pkt

6.

Wielodzietność rodziny kandydata

1pkt

7.

Niepełnosprawność kandydata

1pkt

8.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1pkt

9.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1pkt

10.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1pkt

11.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1pkt

12.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1pkt

Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych zawartych we wniosku,
c)

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………….., dn. ………………..

………………………………………
(czytelny podpis rodzica)

Zgodnie z art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu. Przyjmuję do
wiadomości, iż administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której kierowana jest niniejsza deklaracja.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane
podaję dobrowolnie.

…………………………….., dn. ………………..

………………………………………
(czytelny podpis rodzica)
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Do kryterium 1
………………………….
imię i nazwisko rodzica

………………………….
………………………….
adres

OŚWIADCZENIE
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:
kandydat …………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

zamieszkuje na terenie miasta Katowice.
…………………………., dn. …………..

………………………………..
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

____________________________________________________________________________________________________

Kryterium 2 i 3 potwierdza dyrektor ZSP2
____________________________________________________________________________________________________

Do kryterium 4
………………………….
imię i nazwisko rodzica

………………………….
………………………….
adres

OŚWIADCZENIE
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:
kandydat …………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

zamieszkuje w odległości do 3 km od szkoły SP32
…………………………., dn. …………..

………………………………..
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

_________________________________________________________________
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Do kryterium 5 Rodzic dostarcza kopię pierwszej strony zeznania podatkowego
opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, urzędowe
poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu złożenia
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).
____________________________________________________________________________________________________

Do kryterium 6
………………………….
imię i nazwisko rodzica

………………………….
………………………….
adres

OŚWIADCZENIE
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:
…………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej. (W rodzinie wychowuje się co najmniej 3 dzieci)

…………………………., dn. …………..

………………………………..
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

____________________________________________________________________________________________________

Do kryterium 7, 8, 9, 10
Rodzic dostarcza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z
2016r., poz. 2046)
____________________________________________________________________________________________________
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Do kryterium 11
Rodzic dostarcza kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub
separację lub kopię aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
………………………….
imię i nazwisko rodzica

………………………….
………………………….
adres

OŚWIADCZENIE
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:
matka / ojciec …………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem.
…………………………., dn. …………..

………………………………..
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

_________________________________________________________________

Do kryterium 12
Rodzic dostarcza kopię dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z Ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.)
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