Nr wniosku
Wypełnia jednostka
Data złożenia
Godzina
złożenia

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM NR 5
W MALBORKU, DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM
DANEGO GIMNAZJUM na rok szkolny 2016/2017
1. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
2. We wniosku rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek.

I. Dane identyfikacyjne kandydata
Imię *

Drugie imię

Nazwisko *
PESEL *
Data urodzenia *

dzień
miesiąc
rok
W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości:

II. Lista wybranych jednostek, według kolejności preferencji
Lp.

Nazwa jednostki*

Oddział*

1
2
3

III. Pozostałe informacje o kandydacie
Adres zamieszkania kandydata
Województwo
*
Powiat *

Ulica

Gmina *

Kod poczty *

Miejscowość *

Poczta *

Nr budynku*

Nr lokalu

IV. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
Rodzic **

Rodzic**

Imię i nazwisko *
Telefon
Adres e-mail
Zgodnie z art. 25-28ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U z 2014 r. poz. 121 ze zm.) miejscem
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem
zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z
rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie
władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce
zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli
dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem
zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce
zamieszkania.

Województwo *
Powiat *
Gmina *
Miejscowość *
Ulica*
Nr budynku *
Nr lokalu
Kod pocztowy *
Poczta *

V. Kryteria przyjęcia - określone przez organ prowadzący uchwałą nr XVI/170/2016 Rady
Miasta Malborka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas
pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, ustalenia liczby punktów za każde z tych
kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź. W przypadku zaznaczenia ODMAWIAM
ODPOWIEDZI, kryterium, którego ta odpowiedź dotyczy, nie będzie brane pod uwagę przy
kwalifikowaniu dziecka do przedszkola. Niektóre kryteria wymagają udokumentowania - w
przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla takiego kryterium, należy razem z Wnioskiem złożyć
odpowiednie dokumenty.

Kryteria określone przez organ prowadzący
1) Wynik przedstawiony w procentach z części

pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z
części drugiej sprawdzianu

2) Oceny uzyskane przez kandydata na świadectwie

ukończenia szkoły podstawowej z trzech
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język polski,
matematyka, przyroda
3) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z
wyróżnieniem
4) Inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej
5) Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi,
zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska
szkolnego wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej

Tak / Nie

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych przez organ prowadzący:
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa powyżej są składane zgodnie z
art. 20t ust. 3-5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. - Dz. U. z 2015 r., poz.
2156), tj.
1) świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu,
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 ustawy o
systemie oświaty jest składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci
urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
odpisu lub wyciągu z dokumentu.
2) świadectwo ukończenia szkoły, czy zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu,
może być złożone w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora
szkoły, którą kandydat ukończył.
3) 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 ustawy o
systemie oświaty może być złożone także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

VI. Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania.
Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) obejmującymi zasady rekrutacji do gimnazjów oraz
zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ prowadzący oraz dyrektora placówki, do której
kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji
rekrutacyjnej, rozpatrującej niniejszy wniosek, uprawnień do potwierdzania okoliczności
wskazanych w powyższych oświadczeniach.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do placówki będę
zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z usług placówki w terminie podanym w
Harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych gimnazjów na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28
stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynnościw postępowaniu rekrutacyjnym oraz
w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół
podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych
w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017 (zmienionego zarządzeniem Nr 10/2016
Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 roku).

Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w terminie (wskazanym w zasadach rekrutacji)
oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w placówce.

…………………………………
(podpis rodzica / opiekuna prawnego 1)

…………………………………
i/lub

(podpis rodzica / opiekuna prawnego 2)

VII. Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2015 poz. 2135 ze zm.) administratorem danych osobowych są szkoły,
których pełne nazwy są wskazane we wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa
wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015 poz. 2135 ze zm.) w związku z art.
20t, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156
ze zm.).
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji,
przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do placówki lub
brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.
…………………………………
(podpis rodzica / opiekuna prawnego 1)

…………………………………
i/lub

(podpis rodzica / opiekuna prawnego 2)

VIII. Inne informacje o dziecku
(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z
art. 20z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Miejscowość ………………….., dnia …………………
POTWIERDZENIA DLA KANDYDATA
1. Potwierdzenie przyjęcia wniosku
Wniosek został przyjęty dnia __________________

……………..…………………………………
pieczęć jednostki i podpis upoważnionego pracownika

2. Potwierdzenie przyjęcia oświadczeń i zaświadczeń dotyczących spełniania przez kandydata
kryteriów rekrutacyjnych
Dokumenty zostały przyjęte dnia __________________ w liczbie _______ kompletów

……………..…………………………………
pieczęć jednostki i podpis upoważnionego pracownika

Nr wpływu
Wypełnia jednostka
Data złożenia
Godzina
złożenia

POŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA
Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka
..............................………......................................................................................................................
(imię i nazwisko)
w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola/ /oddziału przedszkolnego w szkole/szkoły
podstawowej/gimnazjum*
...............................................................………....................................................................................
(nazwa i numer przedszkola/szkoły)
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233
kodeksu karnego).
……………………………..
czytelny podpis rodzica*
składającego oświadczenie

……………………………..
czytelny podpis rodzica*
składającego oświadczenie

……… ……….., ……………..
miejscowość
data
* Niepotrzebne skreślić
** Rodzica – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

