
  

                                                      Załącznik nr 2 do Statutu 

 
            Nr wniosku  
 

 

WNIOSEK 

O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 11 

PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  

(dotyczy KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY) 
 

Podstawa prawna: art. 20v w związku z art. 20t ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

PESEL            

Seria i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 
(w przypadku braku nr PESEL)) 

 

Imiona  Nazwisko  

Data urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imiona  Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ   ( o ile posiada) 

Telefon  

Adres e-mail  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imiona  Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 



Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO  ( o ile posiada) 

Telefon  

Adres e-mail  

 

WYBÓR PUBLICZNEGO GIMNAZJUM (zgodnie z preferencją)  

Podstawa prawna art.20za ust.1-2 ustawy 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).  

Preferencja Nazwa gimnazjum Adres gimnazjum 

1   

2   

3   

 

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM, KTÓREGO OBWÓD OBEJMUJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

DZIECKA 

Nazwa gimnazjum Adres gimnazjum 

  

 

 

  Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji. Obowiązek podania danych 

wynika  

z art. 20v w związku z art. 20t ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 

 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 

Składający wniosek ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych w nim 

zawartych i ich poprawiania.   
 

W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101  

poz. 926, z późn. zm.) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor 
publicznego gimnazjum, w którym zgłoszenie zostało złożone. 
 

Podpis matki/opiekunki prawnej 

 

 

Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
 

 

W A Ż N E 

W przypadku zakwalifikowania kandydata do Publicznego Gimnazjum Nr 11 należy złożyć w nim 

wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie określonych przez gimnazjum kryteriów przyjęcia 

dziecka. 

 

 
  

 



 

……………..……………. 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

 
                                                                                                                                       Załącznik do wniosku 

  o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej  

Publicznego Gimnazjum  nr 11 

 

Oświadczenie 

o spełnianiu kryteriów przyjęcia do Publicznego Gimnazjum nr  11  

prowadzonego przez Miasto Łódź 

LAUREAT LUB FINALISTA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO O ZASIĘGU  

CO NAJMNIEJ WOJEWÓDZKIM 
(proszę zaznaczyć znakiem X odpowiednio odpowiedź LAUREAT lub FINALISTA 

oraz wpisać nazwę i zasięg konkursu) 

NAZWA I ZASIĘG KONKURSU LAUREAT FINALISTA 

   

   

   

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 11 
(proszę zaznaczyć znakiem X odpowiednio odpowiedź TAK lub NIE) 

 

Oceny z I półrocza klasy VI Szkoły Podstawowej nr……. ocena 
Liczba pkt 

( wypełnia komisja) 

1 j. polski   

2 matematyka   

3 j. obcy   

4 historia   

5 przyroda   

6 zachowanie   

Osiągnięcia w konkursach: nazwa konkursu i zasięg 
miejsce 

Liczba punktów 
(wypełnia komisja)  

1    

2    

3    

Osiągnięcia w aktywności społecznej 
TAK NIE 

Liczba pkt 

(wypełnia 

komisja) 



1 
wolontariat   

 
2 

aktywność na rzecz środowiska szkolnego 
  

 

Wskazanie we wniosku Gimnazjum Nr 11 jako szkoły 

pierwszej preferencji 

TAK NIE 
Liczba pkt 
(wypełnia 

komisja) 

1 
 

   

Dodatkowe informacje o kandydacie 
TAK NIE 

Liczba pkt 

(wypełnia 

komisja) 

1 sierota lub osoba przebywająca w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej lub osoba umieszczona w rodzinie 

zastępczej 

   

2 rodzice pracują w niedalekiej odległości od szkoły lub 

dziadkowie mieszkają w pobliżu szkoły lub rodzeństwo 

uczęszcza do pobliskiej szkoły podstawowej 

   

3 rodzeństwo uczęszczało lub uczęszcza do Gimnazjum Nr11 

lub rodzice są absolwentami Gimnazjum Nr 11 
   

 

 

DODATKOWE DANE O DZIECKU UZNANE PRZEZ RODZICA ZA ISTOTNE 
na podstawie art. 20z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego TAK* NIE 

Pierwszy język obcy (nauczany w szkole podstawowej)  

Preferowany drugi język obcy (spośród oferowanych przez gimnazjum)  

I preferencja klasy  ( spośród oferowanych przez gimnazjum)  

II preferencja klasy  ( spośród oferowanych przez gimnazjum)  

Wniosek o udział dziecka w zajęciach: 

( podkreślić wybrane w przypadku, jeżeli dziecko będzie uczestniczyć  w 

zajęciach  religii lub etyki) 

 

etyki 

 

religii 

Wniosek o udział dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie TAK NIE 

L.p. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie  powyższych kryteriów 

1. 

Wyniki klasyfikacji śródrocznej potwierdzone  przez dyrektora SP lub wychowawcę klasy 

 

2. Kserokopie dyplomów potwierdzających osiągnięcia ucznia. 

3. 

Działalność na rzecz środowiska szkolnego potwierdzona przez wychowawcę klasy 

 

4. Oświadczenia rodziców ( opiekunów) na temat dodatkowych informacji o kandydacie. 



 

 

INFORMACJE MOGĄCE MIEĆ ZNACZENIE PODCZAS POBYTU DZIECKA W SZKOLE
 

np. stan zdrowia dziecka, szczególne zdolności i umiejętności dziecka, szczególne potrzeby rozwojowe 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Powyższe oświadczenia potwierdzają spełnianie kryteriów niewymagających załączenia dodatkowych 

dokumentów. 

W przypadku, gdy do potwierdzenia spełnienia danego kryterium wymagane jest złożenie innych dokumentów, 

niż oświadczenia należy je również dołączyć do wniosku zgodnie z ustalonymi terminami. 

 

 

 

 

 

 
 

W przypadku posiadania: 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 

 

powyższy dokument  należy złożyć w  szkole  w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez 

rodzica kandydata  

 

Podpis matki/opiekunki prawnej 
 

Podpis ojca/opiekuna prawnego 
 


