Gimnazjum w Gąsocinie ul. Błotna 12

06-440 Gąsocin

tel. 236714342

e-mail: gimgasocin@wp.pl

……….. ………............................

Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM
W GĄSOCINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017
(Uczniowie zamieszkali poza obwodem gimnazjum)

1. Dane osobowe kandydata:
Nazwisko i imię/imiona/ kandydata
…………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia /dz. m. r./……………………………………………………………………..
Miejsce urodzenia …………………………………Województwo ………………………..
PESEL
Adres zamieszkania kandydata: Miejscowość, odległość od Gimnazjum w Gąsocinie
Gmina/Województwo: …………………….………………………………………………….
……..…………………………………………………................................................................
Kod pocztowy: ……………… …………………………………………………………………
Ulica, numer domu ……………………………………………………………………………...
Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż zamieszkania) Miejscowość/ Gmina/Województwo:
…………………………….……………………………………..……………………………
Kod pocztowy: ………………………………………………………………… ……………...
Ulica, numer domu ……………………………………………………………………………...
2. Informacje o rodzicach/prawnych opiekunach ucznia:
Uczeń mieszka z: Opiekunami prawnymi

Rodzicami

(wstawić X)

Imię i nazwisko matki/opiekuna*:
……………………………………………………………………………………… …………..
Adres zamieszkania (podać w przypadku, kiedy jest inny niż kandydata):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………… …………………………………………………….
Telefon matki:
………………………………………………………………………………………………….
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Imię i nazwisko ojca/opiekuna*:
………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania (podać w przypadku, kiedy jest inny niż kandydata):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Telefon ojca: ………………………………………………………………………………….
* niepotrzebne skreślić
3.Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do innych publicznych gimnazjów.
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej szkoły, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół, w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanych.
Pierwszy wybór
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły )

Drugi wybór
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły)
Trzeci wybór
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły)

4. Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w zarządzeniu Wójta Gminy Sońsk

Nr 2/2016 z dnia 21.01.2016r. :
*) spełnienie kryterium potwierdzamy pisemnym oświadczeniem rodziców.

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium *)

Ilość punktów

1

Kandydat
zamieszkuje na
terenie Gminy
Sońsk

Oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna

5

2

Uczniowie związani Oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna
są tradycjami
rodzinnymi z
gimnazjum w
Gąsocinie
/rodzeństwo
uczęszczało lub
uczęszcza do szkoły/

5

Gimnazjum w Gąsocinie ul. Błotna 12

06-440 Gąsocin

tel. 236714342

e-mail: gimgasocin@wp.pl

3

Odpowiada dojazd /
szkoła nie zapewnia
dojazdu dla uczniów
spoza obwodu/

Oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna

3

4

Miejsce pracy
przynajmniej
jednego z rodziców/
prawnych
opiekunów
kandydata znajduje
się w obwodzie
gimnazjum

Oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna

3

Kandydat otrzymał
w klasyfikacji
śródrocznej w klasie
VI bardzo dobrą
ocenę zachowania
oraz uzyskał średnią
ocen z zajęć
edukacyjnych co
najmniej 4,75

Oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna

3

Pouczenie

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym /uzupełniającym wynikającym z ustawy z dnia 6 grudnia
2013r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7)
administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
Gimnazjum w Gąsocinie.
..................................................
podpis rodzica/ prawnego opiekuna

3. Inne ważne informacje, o których rodzic chciałby poinformować szkołę, kierując się
dobrem dziecka:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)
wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka dla celów rekrutacji
oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania
......................................................
podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka w dokumentach związanych
z funkcjonowaniem szkoły
....................................................
podpis rodzica/ prawnego opiekuna
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Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka na zajęcia religii

e-mail: gimgasocin@wp.pl

etyki

( wstawić X)

....................................................
podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na uczęszczanie mojego dziecka na zajęcia
wychowania do życia w rodzinie ( wdż )
....................................................
podpis rodzica/ prawnego opiekuna

* niepotrzebne skreślić

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

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

data i podpis rodzica/ opiekuna

podpis kandydata

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002, Nr 101, poz. 926 z późno zm.).

……………………..……………
data

......……………………………………
podpis rodzica /opiekuna kandydata

Termin złożenia wniosku w sekretariacie Gimnazjum
w dniach 11.04.2016r. do 28.06.2016r. do godz. 15:00
Uzupełnienie dokumentów o :
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenie OKE o przystąpieniu do sprawdzianu,
- opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli posiada).
- orzeczenie o niepełnosprawności, (jeśli posiada)
w dniach 24-28.06.2016r. do godz. 1500

Regulamin rekrutacji dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej WWW.gimgasocin.superszkolna.pl
Gimnazjum w Gąsocinie.
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