ZAŁĄCZNIK 3 (DO WNIOSKU)

Informacje niezbędne przy postępowaniu rekrutacyjnym
zgodnie z art. 20 c ust. 2 ustawy o systemie oświaty:
L.P.

1

KRYTERIUM
Rodzina kandydata jest wielodzietna**

TAK

NIE

Jeśli tak:

Oświadczam, że moja rodzina jest wielodzietna
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna* …......................................................

2

Kandydat ma orzeczenie o niepełnosprawności

TAK

NIE

Jeśli tak:

Do wniosku dołączam orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna* …......................................................

3

Oboje rodzice kandydata są niepełnosprawni

TAK

NIE

Jeśli tak:

Do wniosku dołączam orzeczenia o niepełnosprawności rodziców
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna* …......................................................

4

Jedno z rodziców kandydata jest niepełnosprawne

TAK

NIE

Jeśli tak:

Do wniosku dołączam orzeczenie o niepełnosprawności rodzica
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna* …......................................................

5

Rodzeństwo kandydata jest niepełnosprawne

TAK

NIE

Jeśli tak:

Do wniosku dołączam orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna* …......................................................

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

TAK

NIE

Jeśli tak:

Oświadczam, że jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko*** i nie zamieszkuję
wspólnie z matką/ ojcem* dziecka.
Do wniosku dołączam prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub
separację lub akt zgonu*.
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna* …......................................................

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

TAK

NIE

Jeśli tak:

Do wniosku dołączam dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna* …......................................................
Pouczenia:
1.
2.
3.
4.

Uprzedzona/ uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku,
a których nie trzeba dołączać.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru lub placówki,
do której dziecko będzie uczęszczało.
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania szkoły na piśmie o zmianach danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Miejsce i data wypełnienia zgłoszenia

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna*

…............................., ….....……...…………
miejscowość

dzień - miesiąc - rok

* niepotrzebne skreślić
** rodzina wielodzietna- rodzina, która posiada co najmniej troje dzieci
*** za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową,
wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został
pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

