Załącznik nr 1
……………………………………………

……………………….

Imię i Nazwisko rodzica kandydata

Miejscowość, data

……………………………………………
Adres do korespondencji

……………………………………………

Dyrektor Gimnazjum
w Chwaliszewie
Chwaliszewo 27
89-240 Kcynia

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie gimnazjum1
Dane osobowe kandydata i rodziców

(tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)
1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
2.

Data urodzenia kandydata

3.

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

4.

Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

Matki

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata 2

Kod pocztowy

Ojca

5.

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
rodziców kandydata - o ile je posiadają

Matki

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty elektronicznej

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.3
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych
z postępowaniem w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r., poz. 1182).

……………………………………………
Czytelny podpis rodzica kandydata

1

Zgodnie z Art.20 e ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zmianami), do klasy pierwszej publicznej szkoły
gimnazjalnej, której ustalono obwód przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.
2
3

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Załącznik nr 2

……………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

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

……………………………………………

Dyrektor Gimnazjum
w Chwaliszewie
Chwaliszewo 27
89-240 Kcynia
Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Gimnazjum w Chwaliszewie
I.

Dane osobowe kandydata i rodziców

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

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

4.

Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

Matki
Ojca

5.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata 4

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
rodziców kandydata - o ile je posiadają

Matki

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu

Ojca

II.

Adres poczty elektronicznej

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół gimnazjalnych

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej szkoły gimnazjalnej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanych
1.

2.

3.

4

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły
Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły
Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

III.

Informacja o spełnianiu kryteriów:

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z podanych kryteriów należy wstawić znak X
L.p.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

1.

Kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej na terenie Gminy Kcynia.

0-1

2.

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata.

0-1

3.

Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic samotnie
wychowujący dziecko zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

0-1

4.

Rodzice są zameldowani w Gminie Kcynia lub są płatnikami podatku od osób
fizycznych na rzecz Gminy Kcynia.

0-1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

4

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie ……….

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do
wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.5
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach
do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2014r., poz. 1182).

……………………………………
data

5

……………………………………………
czytelny podpis rodzica kandydata

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 5/2015
Dyrektora Gimnazjum w Chwaliszewie
z dnia 26.02.2015 r.

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do klasy pierwszej gimnazjum oraz
określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.
Na podstawie art. 6 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 i 811) zarządzam, co następuje;
§ 1.
Ustalam kryteria przyjmowania dzieci do Gimnazjum w
poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2015/2016:

Chwaliszewie oraz wartość punktową

Kryterium

Wartość
kryterium
w punktach

1.

Kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej na terenie Gminy Kcynia.

0-1

2.

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata.

0-1

3.

Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic
samotnie wychowujący dziecko zatrudniony jest w pełnym wymiarze
czasu pracy.

0-1

L.p.

4.

Rodzice są zameldowani w Gminie Kcynia lub są płatnikami podatku
od osób fizycznych na rzecz Gminy Kcynia.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

0-1

4

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania
rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016.

……………………………………….
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Załącznik nr 4

…………………………….
( data)

………………………………….
( imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………
( adres zamieszkania)

Oświadczenie
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
oświadczam, że moje dziecko
………………………………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko dziecka)

wychowywane jest w rodzinie wielodzietnej*

…………………………………..
podpis rodzica

* na potrzeby rekrutacji za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę z trójką lub większą liczbą
dzieci

Załącznik nr 5
…………………………….
( data)

………………………………….
( imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………
( adres zamieszkania)

Oświadczenie

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
oświadczam, że wychowuję samotnie dziecko oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem*

…………………………………..
podpis rodzica

* na potrzeby rekrutacji

