
…………………………………………………….    Załącznik nr 4 

Imię i nazwisko wnioskodawcy- rodzica kandydata 

 

……………………………………………………… 

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji                                           

 

 Dyrektor                                         

Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu 

 w Leśnicy 

                                                                                                                                  

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej  

Publicznego Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy 

(dla kandydatów z poza obwodu szkoły) 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I Publicznego Gimnazjum  

im. „św. Franciszka z Asyżu” w Leśnicy w roku szkolnym 2016/2017.    

 

I.  Dane osobowe kandydata i rodziców 
 
 

1 Imię/ imiona i nazwisko kandydata  

2 Data i miejsce urodzenia kandydata  

3 Numer PESEL kandydata 

/ w przypadku braku numeru PESEL, 

seria i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość / 

              

 

4 Imię/ imiona i nazwisko rodziców 

kandydata 

Matki 

Ojca 

5 Miejsce zamieszkania rodziców i 

kandydata 
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu i numer 

mieszkania 

 

 

6 

 

 

Adres poczty 

elektronicznej i 

numery telefonów 

rodziców, o ile je 

posiadają 

Matki 

 

 

 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 

 

7 Uwaga!  Prosimy dopisać adres 

zameldowania, jeżeli jest inny niż miejsce 

zamieszkania 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu i numer 

mieszkania 

 

 

         



  II.  Informacja o złożeniu wniosków o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy 

publicznych gimnazjów 
 

 

Jeżeli wnioskodawca  skorzystał z prawa składania wniosku do więcej niż jednego 

gimnazjum, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej 

do najmniej preferowanych 
 

 

1. Pierwszy wybór 

      …………………………………………………………………………………………… 

2. Drugi wybór 

     ……………………………………………………………………………………………… 

3. Trzeci wybór 

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

 

III. Kryteria rekrutacyjne zgodne z Uchwałą nr XIV/72/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 

grudnia 2015 r 

 

 Proszę zaznaczyć 

odpowiednie pole 
Uwagi 

Niepełnosprawność 

kandydata 

 Należy dostarczyć: orzeczenie o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność, 

orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności 

 

Niepełnosprawność jednego 

z rodziców/opiekunów 

 

 
Należy dostarczyć: orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności 

 

Kandydat wychowuje się w 

rodzinie wielodzietnej lub 

zastępczej 

 

  

 

Do szkoły uczęszcza 

rodzeństwo kandydata 

 

  

 

Kandydat wychowywany jest 

przez samotnego rodzica 

 

  

 

Rodzic kandydata jest 

absolwentem szkoły 

 

  

 

Miejsce pracy rodziców 

kandydata jest w obwodzie 

szkoły 

 

  

TAK NIE 

TAK NIE 

TAK NIE 

TAK NIE 

TAK NIE 

TAK NIE 

TAK NIE 



 

IV. Inne informacje 

1.Uczeń będzie korzystał z dożywiania w świetlicy szkolnej( proszę podkreślić) : 

 

                  TAK                 NIE 

2.Opinie, orzeczenia Por. Psychologiczno-Pedagogicznej; lekarskie: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczenia wnioskodawcy  

1.Oświadczam, że podane we wniosku oraz z załącznikach dane są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym 

2.Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i 

załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

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

            Data                                                        Czytelny podpis wnioskodawcy- 

rodzica/ opiekuna kandydata 

 

 

 

V. Decyzja komisji  (nie wypełniać) 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

  

 

 ……………………………..……
 (podpis upoważnionego pracownika) 


