
 
                              ROK SZKOLNY 2016/2017 

         

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I GIMNAZJUM 

 

……………………………………..    tel. …………….… lub …….………… 

 
UWAGA! Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka pismem drukowanym. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól. 

 

Gimnazjum 1 wyboru ………………………………………………………………………. 

Gimnazjum 2 wyboru ………………………………………………………………………. 

Gimnazjum 3 wyboru ………………………………………………………………………. 

 

W Gimnazjum nr 2  im. św. Królowej Jadwigi w Pleszewie, klasą wybraną przez ucznia jest (zaznacz 

kolejność wyboru:1,2,3): 

…..   kl. I a- politechniczno-matematyczna 

….    kl. I b- medyczno- sportowa 

…..   kl. 1 c- medialna- humanistyczna 

 

I. Dane identyfikacyjne dziecka  

Imię i nazwisko dziecka  
 

 

 

 

PESEL: 

LUB: 

 
seria i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość 

…………………………………………… 

 

ur. 

data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)  

  –   –   

 

Adres zamieszkania 

 

 

 

II. Pobyt dziecka w świetlicy 

Godziny 

pobytu  
od ……..…. do……….. 

Liczba 

godzin 

 

 

 

III. Dane rodziców/ opiekunów 

Matka/ opiekun prawny* Ojciec/ opiekun prawny* 

Imię  Imię   

Nazwisko  Nazwisko  

Adres zamieszkania 

 

 

Adres zamieszkania 

Telefony kontaktowe 

 

Telefony kontaktowe 

e-mail: e-mail: 

* niepotrzebne skreślić 

Pieczęć szkoły 



 

IV. Kryteria przyjęcia do gimnazjum     

Do gimnazjum – z urzędu-przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły – oświadczenie  

- wg załącznika nr 1. 

 

  Tak Nie Dokument potwierdzający 

1.  Wielodzietność rodziny kandydata (troje  

i więcej dzieci) 

   Oświadczenie –  wg załącznika nr 2 

2. Niepełnosprawność kandydata    Orzeczenie 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata 

   Orzeczenie 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata 

   Orzeczenie 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata    Orzeczenie  

6. Samotne wychowywanie kandydata  

w rodzinie  

 panna, kawaler,  

 wdowa, wdowiec,  

 osoba pozostająca w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem 

sądu, osoba rozwiedziona 

   

 

 Oświadczenie –  wg załącznika nr 3 

 Akt zgonu 

 Wyrok sądu * 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą    Orzeczenie sądu * 

  

V. Dodatkowe kryteria przyjęcia do gimnazjum - proszę zakreślić odpowiednio Tak lub Nie. 

   Tak Nie Dokument potwierdzający 

1. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza  

do szkoły pierwszego wyboru. 

  Oświadczenie – wg załącznika nr 5 

2. Dziecko, którego rodzice pracują na terenie 

obwodu szkoły ale zamieszkują poza jej 

obwodem 

  Oświadczenie – wg załącznika nr 4 

3. Konkursy kuratoryjne, punktowane 

wyłącznie, jeżeli zostało umieszczone na 

świadectwie ukończenia szkoły 

   

4. Średnia ocen    

 

 
VII. Oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych 

 
Oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i wykorzystywania moich danych osobowych, w tym 

danych wrażliwych, zbieranych w celach związanych  

z rekrutacją naszego dziecka do szkoły –zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jedn.: Dz. U 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.). 

2. Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za składanie 

fałszywych zeznań. 

 
Miejscowość i data 

 
Podpis matki / opiekuna prawnego  Podpis ojca / opiekuna prawnego 

 

 


