WNIOSEK
O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ
GIMNAZJUM Nr 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
(dotyczy KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY)

Podstawa prawna: art. 20v w związku z art. 20t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
w związku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz 7).

I.

DANE OSOBOWE KANDYDATA
1. PESEL
2. Imię/imiona ……………………………………………………………………………..
3. Nazwisko………………………………………………………………………………...
4. Data urodzenia…………………………miejsce urodzenia…………………………….
5. Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………….
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu)

6. Adres zameldowania dziecka……………………………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu)

II.

DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

1. Imię i nazwisko….……………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania matki………………………………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu)

3. Nr telefonu………………………………………………………………………………
4. Adres e-mail…………………………………………………………………………….
III.

DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

1. Imię i nazwisko….……………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania ojca...………………………………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu)

3. Nr telefonu………………………………………………………………………………
4. Adres e-mail…………………………………………………………………………….

Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji. Obowiązek podania danych wynika z art. 20v w związku z art. 20t ust.1 ustawy z
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku
z art.9 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2014r. poz. 7).Składający ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych w nim zawartych i ich poprawiania.
W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) administratorem danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor gimnazjum, w którym zgłoszenie zostało złożone.

………………………………………………………
data i podpis matki/opiekunki prawnej

………………………………………………………
data i podpis ojca/opiekuna prawnego

Do wniosku proszę dołączyć wypełnione oświadczenie dla komisji rekrutacyjnej do Gimnazjum Nr 1
w Konstantynowie Łódzkim.

Załączniki:
 2 fotografie
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( po zakończeniu roku)
 zaświadczenie ze sprawdzianu
 karta zdrowia

……………………………………………………………
imię i nazwisko wnioskodawcy
……………………………………………………………
imię i nazwisko kandydata

Oświadczenie
o spełnianiu kryteriów przyjęcia do Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim.
1. Laureat lub finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim (proszę zaznaczyć
znakiem X odpowiednio LAUREAT lub FINALISTA i wpisać nazwę konkursu)
Nazwa i zasięg konkursu

LAUREAT

FINALISTA

2. Oceny uzyskane w I półroczu roku szkolnego 2015/2016 z niżej podanych przedmiotów.
zachowanie
język polski
język angielski
matematyka
przyroda
historia
średnia ocen z I
półrocza 2015/2016
………………………………………..
podpis wychowawcy

3. Uczęszczanie do Gimnazjum Nr 1 rodzeństwa kandydata (imię i nazwisko ucznia, klasa):
a) ……………………………………………..
b) ……………………………………………..

INFORMACJE DODATKOWE

1. Preferowany drugi język obcy (spośród oferowanych przez gimnazjum)- zaznaczyć kolejność wyboru:
a) język niemiecki……….
b) język rosyjski…………
2. Proszę podkreślić profil klasy, do której dziecko chciałoby uczęszczać:
a) ogólna
b) klasa dwujęzyczna
3. Oświadczenie o udziale w zajęciach ( na podstawie §1.1 Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992r. ze zm.)- proszę podkreślić wybrane zajęcia,
jeśli życzą sobie Państwo udziału dziecka w zajęciach:
a) religia
b) etyka

4. Czy dziecko deklaruje chęć uczęszczania na basen w ramach 2 godzin wychowania fizycznego (zaznaczyć
właściwą odpowiedź)?
a) tak
b) nie
5. Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (podkreślić właściwą odpowiedź i
załączyć kserokopię):
a) tak
b) nie
6. Informacje mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w szkole (np. stan zdrowia dziecka, szczególne zdolności i
umiejętności dziecka, szczególne potrzeby rozwojowe, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej itp.)

………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………….. ………………………………………………………………………….

7. Chęć uczęszczania do tej samej klasy z wybraną koleżanką/kolegą w porozumieniu z nią/nim
a) …………………………………………

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że wszystkie podane
przeze mnie informacje są prawdziwe.
………………………………………………………
data i podpis matki/opiekunki prawnej

………………………………………………………
data i podpis ojca/opiekuna prawnego

