
 

 

 

Załącznik nr. 2. 

 

……………………………………………                         
  Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica / prawnego opiekuna kandydata. 

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

…………………………………………… 

 

 
Dyrektor 

 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy 

43-394 Rudzica 52 

 
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy. 

 

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. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców/prawnych 

opiekunów kandydata 

 

Matki//prawnego 

opiekuna 

 

Ojca/prawnego 

opiekuna 

 

 

5. Adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych 

opiekunów kandydata. 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 

mieszkania 

 

6. Adres poczty elektronicznej  

i numery telefonów 

rodziców/prawnych 

opiekunów kandydata o ile je 

posiadają 

 
Matki//prawnego 

opiekuna 

Telefon do kontaktu 
 

 

Adres poczty elektronicznej  

Ojca/prawnego 
opiekuna 

Telefon do kontaktu 
 

 

Adres poczty elektronicznej  

 
II- Informacja dotycząca złożonych wniosków o przyjęcie kandydata do publicznego gimnazjum.. 

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- Gimnazjum rejonowe (nazwa i adres) 

 

……………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

IV- Informacja o kryteriach zawartych w uchwale Rady Gminy Jasienica.  

 
*) Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę dane kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium napisz TAK i 

zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające kryterium. 

 

L.p. 

 

1 

Kryterium 

 

2 

Dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryterium  
 

3 

Zgłoszenie 

kryterium  

do oceny  Tak*) 

4 

Liczba zdobytych 

punktów podczas 

rekrutacji.  

(wypełnia komisja) 

5 

1. Kandydat mieszka na terenie 

Gminy Jasienica 

(3 punkty) 

Oświadczenie rodziców o miejscu 

zamieszkania. 

  

2. Rodzeństwo kandydata realizuje 

obowiązek szkolny w danym 

gimnazjum.(3 punkty) 

Oświadczenie rodziców 

potwierdzające realizację 

obowiązku nauki rodzeństwa 

kandydata w danym gimnazjum. 

  

3. Miejsce pracy 

rodziców/rodzica/prawnego 

opiekuna znajduje się w pobliżu 

szkoły(2 punkty) 

Oświadczenie rodziców o ich 

miejscu pracy zawodowej. 

  

4. W pobliżu szkoły zamieszkują 

krewni dziecka, wspierający 

rodziców lub rodzica w 

zapewnieniu należytej opieki 

(2 punkty) 

Oświadczenie rodziców 

o zamieszkaniu krewnych, którzy 

wspierają ich w zapewnieniu 

dziecku należytej opieki. 

  

5. Ukończenie szkoły podstawowej 

z wyróżnieniem (3 punkty) 

Świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej. 

  

Razem:  

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

 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2015 r., Poz. 2156 z późn. zm.). . 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor  

gimnazjum do którego wniosek został złożony. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

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

faktycznym. 

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 (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 2135 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                 …………………………………………… 
                      Data                         Czytelny podpis wnioskodawcy –rodzica/ prawnego   

                                                                                                                                                                opiekuna   kandydata  
 

 

 

Przyjęcie wniosku przez dyrektora   …………………….        ……………………………. 
                                                                         ( data)               (pieczęć i podpis) 


