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.......................................................... 

Imię i Nazwisko wnioskodawcy 

-rodzica kandydata  
 

…………………………………………………….. 

Adres do korespondencji  

                                                                                Dyrektor 

                                                                                       Gimnazjum nr  5 

w Chorzowie 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznego gimnazjum  
 

I - Dane osobowe kandydata i rodziców 

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

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 

kandydata 

Matki  

Ojca  

5. Adres miejsca zamieszkania 

rodziców i kandydata 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer 
domu i mieszkania) 

Matki  

Ojca  

6. Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata – o ile 

je posiadają  

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

  

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

publicznych gimnazjów 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednego 

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

najmniej preferowanych 

1. Pierwszy wybór 

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

nazwa i adres gimnazjum 

2. Drugi wybór 

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

nazwa i adres gimnazjum  

3. Trzeci wybór 

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

III – Informacja o spełnianiu przez kandydata warunku ukończenia szkoły podstawowej 



Jako spełnienie warunku ukończenia przez kandydata szkoły podstawowej, do wniosku 
dołączam dokumenty dotyczące kandydata:

1) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2) Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej, 

wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

IV. Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów zawartych w Statucie Szkoły.
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryteriów wstaw X i liczbę punktów

Lp Kryterium Tak*) Nie*)
1. Liczba punków możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony 

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
2. Liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z języka polskiego, języka obcego - obowiązkowego, matematyki, historii i
przyrody

3. Liczba punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
4. Liczba punktów za ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
5. Liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej 
6. Liczba  punktów  za  spełnienie  kryterium  „rodzeństwo  kandydata  uczęszcza  do

Gimnazjum nr 5 w Chorzowie”
7. Liczba punktów za spełnienie kryterium „kandydat mieszka w obwodzie sąsiadującym 

bezpośrednio z obwodem Gimnazjum nr 5 w Chorzowie” 
8. Liczba punktów za spełnienie kryterium „rodzice /opiekunowie prawni kandydata są 

zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Chorzowa”
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych 
w punkcie ……………….

V. Informacja o spełnianiu przez kandydata dodatkowych kryteriów zawartych 
     w Statucie Szkoły.
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryteriów wstaw X i liczbę punktów

Lp Kryterium Tak*) Nie*)
1. Kandydat z rodziny wielodzietnej
2. Kandydat niepełnosprawny, jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych 

lub posiadający niepełnosprawne rodzeństwo 
3. Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca 
4. Kandydat objęty pieczą zastępczą
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych 
w punkcie ………………. .
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 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Dyrektor gimnazjum.
Oświadczenie wnioskodawcy

1. Oświadczam, pod  rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są
zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

2. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  niniejszym  wniosku  
i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie 
z  przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Chorzów, dnia ……………….                                                                                                                 Podpis rodziców/opiekunów prawnych
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