Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrocławiu

WNIOSEK KANDYDATA DO KLASY SIÓDMEJ DWUJĘZYCZNEJ
Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM W ROKU SZKOLNYM 2018/19
1. Dane osobowe kandydata i rodziców
Nazwisko kandydata
Imię/imiona kandydata
Data i miejsce urodzenia
4. Numer PESEL kandydata
1.
2.
3.

W przypadku braku – seria i nr paszportu

Imiona i nazwiska
5. rodziców/prawnych
opiekunów kandydata
6.

Adres zamieszkania rodziców
i kandydata

7.

Kontakty telefoniczne z rodzicami

8.

Adres zameldowania – jeśli jest
inny niż zamieszkania

matki
ojca
kod pocztowy
miejscowośd
ulica
numer domu/
mieszkania
telefon matki
telefon ojca

2. Szkoła kandydata
Nazwa i adres szkoły
do której kandydat uczęszcza obecnie
Nazwa i adres szkoły obwodowej, jeżeli jest
inna niż ta, do której kandydat uczęszcza

3. Kryteria uzupełniające (różnicujące w przypadku oddziałów dwujęzycznych).
Zaznaczyd X spełnienie odpowiedniego kryterium.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wielodzietnośd rodziny kandydata
Niepełnosprawnośd kandydata
Niepełnosprawnośd jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawnośd obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawnośd rodzeostwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
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4. Do wniosku załączam wymagane dokumenty ( niepotrzebne wykreślid )
a. świadectwo promocji do klasy VII
b. zaświadczenie o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych (uwaga:
uczniowie piszący sprawdzian w naszej placówce nie muszą dołączad tego zaświadczenia)

c. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
organizowanego przez Kuratora Oświaty
d. oświadczenia dotyczące kryteriów uzupełniających
5. Oświadczenie wnioskodawcy:
 Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.
 Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami i kryteriami rekrutacji do
SP 1 we Wrocławiu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych
osobowych do celów związanych z rekrutacją i nauką w Szkole zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135, 2281, z
2016 r. poz. 195, 677, tj.)

……………………
data

……………..……………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy – rodzica/opiekuna kandydata

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYPELNIA KOMISJA REKRUTACYJNA
1. Informacje o spełnianiu przez kandydata kryteriów oraz załączniki do wniosku:
Lp.

1.
2.
3.
4.

Kryterium

Liczba punktów
rekrutacyjnych

Sprawdzian predyspozycji językowych
Świadectwo promocyjne do klasy siódmej
z wyróżnieniem
Wymienione na świadectwie promocyjnym do
klasy siódmej oceny z języka polskiego, matematyki
i języka obcego
Kryteria uzupełniające
Razem:

2. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej:

