
Dyrektor 

Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich 

ul. ks. J. Popiełuszki 8 
41-940 Piekary Śląskie 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 
 

1. Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania 
 

 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 
 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania 
 

 

Adres poczty elektronicznej   

Numer telefonu kontaktowego  

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

Adres miejsca zamieszkania 
 

 

Adres poczty elektronicznej  
 

 

Numer telefonu kontaktowego  

 

3. Wykaz gimnazjów do których złożono równocześnie wnioski o przyjęcie dziecka: 
 

Wybrane gimnazja wg preferencji rodziców (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego): 

Lp. Nazwa gimnazjum Adres 

1. pierwszego wyboru   

2. drugiego wyboru   

3. trzeciego wyboru   

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów związanych  
z rekrutacją do szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) 
 
............................                                                                     ........................................................... 
          (data)                                                                                                             (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 

............................                                                                     ........................................................... 
          (data)                                                                                                             (czytelny podpis matki/opiekunki prawnej) 



4. Kryteria przyjęć 
 

Lp. 
Kryteria wynikające ze statutu 
szkoły: 

Dostarczone dokumenty:

 Przyznane 

punkty

  Tak Nie 

1. 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza  
do tego gimnazjum 

Oświadczenie rodzica kandydata 
potwierdzone przez dyrektora 
gimnazjum 

   

2. 
Lokalizacja szkoły korzystna  
ze względu na miejsce pracy 
rodziców/opiekunów dziecka 

Zaświadczenie o miejscu 
zatrudnienia 

   

3. 
W obwodzie gimnazjum zamieszkują 
osoby upoważnione przez rodziców do 
sprawowania opieki nad dzieckiem 

Oświadczenie rodzica kandydata 

   

4. 

Droga kandydata do gimnazjum jest 
krótsza lub dojazd do niego jest 
dogodniejszy niż do gimnazjum,  
w którego obwodzie kandydat mieszka 

Oświadczenie rodzica kandydata 

   

5. 
Średnia ocen uzyskanych na 
świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej 

Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej 

   

6. 
Ocena z zachowania uzyskana  
na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej 

Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej 

   

7. 
Wyniki sprawdzianu w szóstej klasie 
szkoły podstawowej 

Zaświadczenie o szczególnych 
wynikach sprawdzianu 

   

8. 
Szczególne osiągnięcia, odnotowane 
na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej 

Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej 

   

SUMA  PUNKTÓW  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Przyjęcie wniosku  

 
 

................................                                                            ........................................................... 
                  (data)                                                                                                                               (podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uzupełnia gimnazjum 


