………………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy-rodzica kandydata/prawnego opiekuna

………………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

………………………………………………
Dyrektor

………………………………………………….……
Nazwa i adres gimnazjum do którego składany jest wniosek

…………………………………………………….…
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
im. Bł. Salomei w Skale1

1.

I. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów2
Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców/prawnych
opiekunów kandydata

Matki

Adres miejsca zamieszkania
rodziców/prawnych opiekunów3 i kandydata4

Kod pocztowy / miejscowość

Ojca

5.
6.
7.

Adres zameldowania kandydata na pobyt stały

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców/prawnych
opiekunów kandydata o ile je posiadają

Ulica / numer domu / numer
mieszkania
Kod pocztowy / miejscowość
Ulica / numer domu / numer
mieszkania
Telefon do kontaktu

Matki
Adres poczty elektronicznej
Ojca

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

8.

Deklarowany oddział (proszę zaznaczyć
jeden właściwy profil ⌧).

Klasa ogólna
Klasa integracyjna
Klasa ze zwiększoną ilością godzin z języka angielskiego
Klasa sportowa






II. Informacja dotycząca złożonych wniosków o przyjęcie kandydata do gimnazjum5
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku do więcej niż jednego gimnazjum, zobowiązany jest
wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych6
1.
2.
3.

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………
miejscowość, data

……….……………………..…………..………..
czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata/prawnego opiekuna

1
Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. poz.7), kandydaci zamieszkali poza obwodem
publicznego gimnazjum, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z art. 20a
ust.4 ustawy o systemie oświaty, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
2
Zgodnie z art. 20 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-6 tabeli, natomiast dane w punkcie 7 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice
posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-6 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 7, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego
komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
3
Zgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy o systemie oświaty, ilekroć jest mowa o rodzicach bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą.
4
Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
5
Zgodnie z art. 20za. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy publicznego gimnazjum, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych
gimnazjów.
6
Zgodnie z art.20 t ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

