
 
Wszystko wypełniamy drukowanymi literami. 

 
WNIOSEK  RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O PRZYJĘCIE  

DO SZKOŁY GIMNAZJUM   NR 1 im. H. SIENKIEWICZA 
W SZCZYTNIE 

 
                                                                                                       Dyrektor Gimnazjum nr 1w Szczytnie 
 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka w roku szkolnym 2016/2017 do oddziału/klasy/ 
Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczytnie 

 
W przypadku zmiany swojej decyzji niezwłocznie poinformuję Państwa szkołę o tym fakcie. 
 

DANE DZIECKA 
Dane osobowe dziecka 
Imię     Drugie imię       Nazwisko  
 
 
PESEL    
 
 
Data urodzenie (DD-MM-RRRR)      Miejsce urodzenia 
  -   -      

  
Adres zamieszkania dziecka 
Ulica       nr domu               nr lokalu 
 
 
Kod     Miejscowość 
 
 
Adres zameldowania dziecka, (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
Ulica             nr domu       nr lokal               telefon 
 
 
Kod      Miejscowość 
 
 
Województwo           Powiat         Gmina 
 
 
Dane matki/opiekunki prawnej: 
Imię matki   Nazwisko matki   Telefon (matki) 
 
 
Adres zamieszkania matki 
Ulica                                                            nr domu/mieszkania                     miejscowość 

 
Dane ojca/opiekuna prawnego 
Imię ojca                               Nazwisko ojca                               Telefon (ojca)  
 
 
Adres zamieszkania ojca 
Ulica                                                              nr domu/mieszkania                     miejscowość          

 
 
 

   

   

      

           

   

 

   

  

  

     

 



 
Kryteria rekrutacyjne: 
 
 (odpowiadając proszę wpisać znak x w odpowiednich kratkach) 
 miejscem zamieszkania kandydata jest miasto Szczytno 

 odległość miejsca zamieszkania kandydata od szkoły nie przekracza 4 km . 

 rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki do ddziału/klasy/……………………………………… 

 rodzic jest pracownikiem szkoły   

 przynajmniej jedno z rodziców pracuje w obwodzie szkoły, do której złożono wniosek  adres i miejsce pracy 

 Wielodzietność rodziny kandydata 

 Niepełnosprawność kandydata 

 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

 Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica 

 Objęcie kandydata pieczą zastępczą     

 
 
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium  należy dołączyć stosowne dokumenty: 

  kopię pierwszej strony zeznania podatkowego PIT, która stanowi oświadczenie o miejscu zamieszkania 
potwierdzoną przez Urząd Skarbowy w Szczytnie . W przypadku zeznania składanego drogą elektroniczną, do 
kopii pierwszej strony PIT, należy załączyć kopię urzędowego potwierdzenia odbioru dokumentu 
elektronicznego. 

  zaświadczenia o zatrudnieniu,  
  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27.08.1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 

  kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem , 

  kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011r.o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

  oświadczenie rodzica /prawnego opiekuna zawarte we wzorze wniosku.        

INTERESUJĘ SIĘ: 

 biologią, 

 językami obcymi, uczyłem/łam się dodatkowo języka ............................................................................ 

 informatyką, 

  naukami ścisłymi, 

 teatrem, 

  zajęciami artystycznymi, 

 sportem, 

 inne, jakie?.................................................................................................................................................... 



 
 

-Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę  na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 
zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami 
oświatowymi1.  
-Oświadczam, że dane zawarte z zgłoszeniu są prawdziwe. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia2. 

               

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

Miejscowosć                     data                                               Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

1Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. 
Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami). 

 
2 Zgodnie z art. 20t, ust. 6 ustawy o systemie oświaty, wymagane oświadczenie, jako potwierdzenie spełniania przez 
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. 


