PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek
ul. Sanocka 70, 35-514 Rzeszów
tel. 859 – 20 - 83

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pauli Montal
Zgromadzenia Sióstr Pijarek w Rzeszowie
na rok szk. 2018/19
1. Nazwisko i imiona dziecka .......................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................
3. PESEL
4. Obywatelstwo ...........................................................................................................................
5. Stały adres zameldowania ucznia .............................................................................................
kod pocztowy.............................. telefon domowy ...................................................................
6. Nazwa parafii ............................................................................................................................
7. Adres do korespondencji / adres zamieszkania (jeśli jest inny od adresu zameldowania)
...........................................................................................................................................................

8. Imię i nazwisko

matki .........................................................................................................
ojca …….. .................................................................................................

9. Miejsce pracy

matki .. .......................................................................................................
ojca ...........................................................................................................

10. Telefony komórkowe
11. E-mail

matki .......................................... ojca ...........................................

matki ................................................ ojca ......................................................... …

12. Ilość dzieci w rodzinie ................. rok urodzenia ........................................ .............................
13. Nazwa i adres przedszkola, do którego dziecko uczęszcza .......................................................
....................................................................................................................................................
14. Numer i adres szkoły rejonowej ................................................................................................
.....................................................................................................................................................
16. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystywanie wizerunku dziecka
w publikacjach papierowych i elektronicznych (w tym internetowych) związanych ze szkołą.
17. Motywy wyboru szkoły
…..………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................... …………………….
……………………………………………………………………………………………………..
*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

INNE INFORMACJE I DANE O DZIECKU
KRYTERIA REKRUTACYJNE (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE)
Dziecko z rodziny, której rodzeństwo uczy się w szkole Sióstr Pijarek

TAK

NIE

Dziecko z rodziny wielodzietnej

TAK

NIE

Dziecko pracownika szkoły Sióstr Pijarek

TAK

NIE

Dziecko z rodziny zaangażowanej w życie parafii
W jaki sposób? ………………………………………………………………………..

TAK

NIE

Dziecko mające rodzeństwo wśród absolwentów naszej szkoły

TAK

NIE

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

TAK

NIE

Oświadczam, że (zaznacz znakiem v):
 jest mi znany katolicki charakter szkoły i akceptuję stosowany w niej program
wychowawczo-profilaktyczny.
 akceptuję statut i regulaminy szkoły oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 zobowiązuję się do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych, formacyjnych,
szkoleniowych oraz rekolekcjach wielkopostnych dla rodziców.
 w razie zmiany danych osobowych, adresu zameldowania, zamieszkania lub numeru telefonu
zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie sekretariatu szkoły.
 wyrażam zgodę na udział dziecka w lekcjach religii/etyki*.
Pouczenie
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym , prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2014 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Oświadczenie wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
(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.)
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2002, Nr101, poz. 926 z późn.zm.).

Data i podpis matki/opiekunki prawnej

Data i podpis ojca/opiekuna prawnego

W wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało przyjęte / nie zostało przyjęte* do klasy
pierwszej na rok szkolny 2018/19 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Pauli Montal Sióstr Pijarek
w Rzeszowie.
…………………………………………………………………….
/Podpis Dyrektora Szkoły/

*niepotrzebne skreślić

