PODANIE/ZGŁOSZENIE*
O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ŻNINIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Podanie/Zgłoszenie należy wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami, podpisać i zanieść do gimnazjum
w terminie od 03.04.2017 – do 21.04.2017 do godziny 15.00

DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL
Imię

Drugie imię

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania kandydata
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr mieszkania

Kod pocztowy
Nazwa Przedszkola, do
którego uczęszczał uczeń
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun

Rodzic

Opiekun prawny

Nie żyje

( niepotrzebne skreślić)

Rodzic mieszka za
granicą

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr
mieszkania

Kod pocztowy
Telefon kontaktowy

Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun

Rodzic

Opiekun prawny

Nie żyje

( niepotrzebne skreślić)
Imię

Rodzic mieszka za
granicą

Nazwisko

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu/ nr
mieszkania

Kod
pocztowy
Telefon kontaktowy

Adres e-mail

*podkreśl właściwe
Zgłoszenie dotyczy uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej nr 5, natomiast podanie uczniów spoza obwodu Szkoły
Podstawowej nr 5.
Wskaż imię i nazwisko jednej/jednego koleżanki/kolegi z którą/którym chciałabyś/ chciałbyś uczęszczać do jednej
klasy………………………………………………………………………………………………

Informacje o spełnianiu kryteriów
( proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE)
Kryteria rekrutacyjne
1.

Kandydat zamieszkały w obwodzie szkoły

TAK

NIE

2.

Kandydat zamieszkały poza obwodem szkoły

TAK

NIE

Oświadczenie
1.

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku/zgłoszeniu oraz załącznikach do
wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku/zgłoszeniu i załącznikach do
wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem/zgłoszeniem oraz zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2002,Nr101, poz.926 z późn.zm.).

3.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów i uroczystości
organizowanych przez szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej
szkoły, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych w celu informacji i promocji szkoły (( Ustawa o
ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.), Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych( tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.)).

……………………………
Miejscowość, data

……………………………………

………………………………………

Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

Czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego

1) Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie obejmuje:
a) miejscowości: Białożewin, Bożejewice, Bożejewiczki, Dochanowo, Gorzyce, Nadborowo, Murczyn, Podgórzyn,
Rydlewo, Sarbinowo, Słabomierz, Skarbienice, Sulinowo, Wenecja, Żnin Wieś,
b) ulice w mieście Żnin: Dąbrowskiego, Jeziorna, Spokojna, Szpitalna, 1 Stycznia, Aliantów, Browarowa,
Gościnna, Na Wzgórzu, Pogodna, Polna, Porzeczkowa, Urocza, Wiatrakowa, Widokowa, Wrzosowa, Żytnia

