
 

 

Nr zgłoszenia   

Wypełnia Szkoła 

Data złożenia  

Godzina złożenia  

 

 

Wniosek o przyjęcie  do Gimnazjum ............... 

na rok szkolny ........................ 
 

Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu 

 

Dane  identyfikacyjne kandydata 
 
Imię*  Drugie imię  

Nazwisko*  

PESEL
*            

Data urodzenia* 
 

dzień 

 

miesiąc 

 

rok 

Miejsce urodzenia*  

W przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

 
Dane  osobowe  rodziców/opiekunów prawnych 
 

 Rodzic / Opiekun prawny 1 Rodzic / Opiekun prawny 2 

Imię i nazwisko*   

Telefon*   

Adres e-mail   

 
Pozostałe informacje o kandydacie 
 

Adres zamieszkania kandydata 

Województwo *  Ulica  

Powiat*  Nr budynku*  Nr lokalu  

Gmina*  Kod pocztowy *  

Miejscowość*  Poczta*  

 
 
 
 

Dodatkowe  informacje  o kandydacie 

 
 

 
Zaznaczenie poniższych kryteriów wymaga załączenia do wniosków dokumentów potwierdzających ich spełnianie. 

 

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE 



 

Orzeczenie  o  potrzebie kształcenia specjalne-

go 

Nr orzeczenia 

TAK NIE 

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci). Wymagane oświadczenie rodzi-
ca/prawnego opiekuna/osoby sprawującej pieczę zastępczą. 

TAK NIE 

Niepełnosprawność kandydata. Wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t. j. Dz. 
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

TAK NIE 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzi-
ca kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j.  Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

TAK NIE 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzica 
kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

TAK NIE 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzica 
kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

TAK NIE 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. Wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub 
akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

TAK NIE 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej  (t. j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm. ) 

TAK NIE 

Szkoła podstawowa, do którego uczeń aktualnie uczęszcza (proszę wpisać pełną nazwę):  

 

WPROWADŹ NAZWY WSZYSTKICH KONKURSÓW I OLIMPIAD O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM I PONADWOJEWÓDZKIM, KTÓRYCH PROGRAM OBEJMU-
JE W CAŁOŚCI LUB POSZERZA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ CO NAJMNIEJ JEDNEGO PRZEDMIOTU, W KTÓRYCH UZYSKANO TYTUŁ LAURE-
ATA: 

Języki wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum : 

 
Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia 
 
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowie-

dzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

......................................................................        ..................................................................... 
(podpis rodzica / opiekuna  prawnego 1)     i/lub        (podpis rodzica / opiekuna prawnego 2) 

 

 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do gimnazjum, dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego-wychowawczego ( zgodnie z ustawą z 29. 08.1997 r. o ochronie danych oso-

bowych – t. j. Dz. .U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 

 

 
                  (podpis rodzica / opiekuna  prawnego 1)                i/lub              (podpis rodzica / opiekuna prawnego 2) 
 

[1] Rodzina wychowująca troje i więcej dzieci, przez dzieci pozostające na własnym utrzymaniu rozumie się dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia lub 

do ukończenia 25 roku życia w przypadku , gdy dziecko uczy się lub studiuje  
[2] o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-

cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

[3] prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewy-
chowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  

[4] dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. 

j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm. )  

 


