WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM NR 4
IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE

Proszę o przyjęcie mojej córki/syna w roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej.

Dane o kandydacie:
Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………….………………………...….
Data urodzenia ……………………………………………………………………………….…
Numer PESEL …………………………………………………………….…………………….
Adres miejsca zamieszkania ……………………………………………………………………
Adres zameldowania …………………………………………………………………………....

Dane o rodzicach/opiekunach prawnych kandydata:
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Adres miejsca zamieszkania ………... ………………………………………............................
................................................................................................................................................
Numery telefonów (matki i ojca/opiekunów prawnych) ..…………………………………….
................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………….
Informacja o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Wybrane szkoły gimnazjalne w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych:
1. ……………………………………………..…………………………………………….
2. ………………………………………………..………………………………………….
3. ………………………………………………..………………………………………….

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.) do wniosku należy dołączyć:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący,
3) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których mowa w art. 20d, art. 20e ust. 2,
odpowiednio:
a) świadectwo ukończenia szkoły1,2,
b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu1,2,
c) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub
tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 1,3.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………….
.....……………………..
data i miejsce

……..……………………………...........
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

………………………………………….
.....……………………..
data i miejsce

1

……..……………………………...........
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu dokumentu.
2
Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat
ukończył.
3
Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
lub pełnoletniego kandydata.

(wypełnia Komisja Rekrutacyjna)

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………………..................……………….......
1. zakwalifikowała ………………………………………………………................................
imię i nazwisko kandydata

do klasy pierwszej Gimnazjum nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie.

2. nie zakwalifikowała ………………………………………………………………………..
imię i nazwisko kandydata

do klasy pierwszej Gimnazjum nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie z powodu
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………………………………..
Kandydat został przyjęty/nie został przyjęty z powodu: …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………….………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………….………………
Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej ……………………………………………..
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej :
1. …………………………………………………...
2. …………………………………………………...

