Załącznik nr 2

................................................
imię i nazwisko rodziców

.....................................................................
miejscowość, data

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
Wniosek
o przyjęcie do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie w roku szkolnym 2018/2019
dla kandydata niepełnoletniego
Proszę o przyjęcie córki/syna*……………………………………………………………., ucznia klasy…………….
liceum/technikum* do internatu w miesiącach od…….. do……… .
Dane ucznia:
Nazwisko kandydata…………………………………………………………………………………………….
Imię kandydata…………………………………………………………………………………………………..

Pesel kandydata/ …………………………….. w przypadku braku numeru PESEL –seria i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ……………………………………………………….....
Data i miejsce urodzenia
..……............................................................................................................................
Adres zamieszkania ucznia: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania
..............................................................................................................................................................................
Imiona i nazwiska matki/ojca/opiekuna prawnego kandydata
..............................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów ucznia: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania
...………………………………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów prawnych .........................................................................................
Adres poczty elektronicznej rodziców/opiekunów prawnych………………………………………………….
Szczegółowe uzasadnienie podania, w tym: dojazd do szkoły (podać informacje dotyczące odległości,
ew. przesiadek, odległości do przystanku, itp.)
…………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Do wniosku załączam następujące załączniki: ( właściwe zakreślić)
Załącznik nr 5
Załącznik nr 7
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 13
Inne dokumenty:.....................................................................................................................................................................

Data i podpis rodziców lub opiekunów

Podpis ucznia

..............................................................

..............................................................

*niepotrzebne skreślić

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
(wypełnia komisja rekrutacyjna):
Dokumenty
potwierdzające

I. Kryteria główne-ustawowe
Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej
troje lub więcej dzieci
Kandydat jest niepełnosprawny

kryteria

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

4

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną
niepełnosprawność

TAK

NIE

5

Kandydat samotnie wychowywany przez matkę
lub ojca

TAK

NIE

TAK

NIE

1
2

Kandydat, którego rodzic/rodzice jest/są
niepełnosprawny/i

3

Kandydat objęty pieczą zastępczą

6

Suma
punktów
(wypełnia
komisja)

Łączna ilość uzyskanych punktów

II. Kryteria dodatkowe uwzględniające jak najpełniejszą realizację potrzeb
wychowanka

1
2
3
4

Kandydat mieszkał w ubiegłym roku w internacie
od września do czerwca i otrzymał pozytywną
opinię RWI
Kandydat, którego rodzeństwo mieszka
w internacie
Kandydat jest uczniem klasy pierwszej
Odległość od miejsca zamieszkania kandydata
i możliwość dojazdu do szkoły
Łączna ilość uzyskanych punktów

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

........ km
....................................
....................................

Dokumenty
potwierdzające

kryteria

Suma
punktów
(wypełnia
komisja)

