PESEL
...........................................................
(pieczęć gimnazjum)

PODANIE
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Dyrektor
.................................................................
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej)

.................................................................
.................................................................
(ulica, numer)

.................................................................
(kod pocztowy, miejscowość)

I. Dane osobowe kandydata do szkoły:
Imiona, nazwisko: .............................................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów: ........................................................................................
Data i miejsce urodzenia: .................................................................................................................
(dzień, miesiąc, rok, miejscowość)

Adres zamieszkania: ........................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, gmina, ulica, nr domu / nr mieszkania, województwo)

..........................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy

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

II. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej
...........................................................................................................................................................
(typ szkoły)

1. ........................................................................................................................................................
(klasa / profil)

2. ........................................................................................................................................................
(inne klasy w tej samej szkole/ profile)

wybieram języki obce: 1. ........................................................
(kontynuacja – j. obcy obowiązkowy w gimnazjum)

2. .............................................
(wybrany)
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III. Inne szkoły, do których składam podania o przyjęcie do klasy pierwszej.
1. ........................................................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

2. ........................................................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

Wypełniają: uczeń i rodzice / opiekunowie prawni.
IV. Informacja o uczniu skierowana do przyszłego wychowawcy i pedagoga szkoły
ponadgimnazjalnej
1. Wypełnia uczeń.
Jakie zainteresowania rozwijałeś / rozwijałaś w okresie nauki w gimnazjum? (np. jakie lubisz
przedmioty, twoje osiągnięcia w konkursach, inne zainteresowania i pasje...)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................
(podpis ucznia)

2. Wypełniają rodzice / opiekunowie prawni.
Z informacjami zawartymi w podaniu zapoznaliśmy się.
................................................................................................................................................................
(miejsce na dodatkowe informacje)

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

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

(miejscowość, data)

(podpis rodziców / opiekunów prawnych)

_________________________________________________________________________________________________________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez wskazane szkoły danych osobowych
.......................................................................... w zakresie niezbędnym do
(imię i nazwisko kandydata)

przeprowadzenia rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

.................................................................
(podpis kandydata)

.................................................................
(podpis rodziców / opiekunów prawnych)

.................................................................
(miejscowość, data)
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V. Załączniki:
A. Do podania/wniosku należy dołączyć:

1. Kopia/oryginał świadectwa ukończenia szkoły
2. Kopia/oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3. Dwie fotografie
4. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej
(kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu)
5. Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe
(laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych)

□
□
□
□
□

B. Do podania/wniosku należy dołączyć dokumenty uprawniające do rekrutacji w
przyjęciu do szkoły na podstawie . zapisu art. 20 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016r. Poz.1943) :
1. oświadczenie o wielodzietności kandydata,
2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność,

□
□

3. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne
orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów,

□
4. 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,
□
5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
□

W/w dokumenty mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez rodzica. Składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia klauzuli
następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań”.
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Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna
VI.

Wyniki rekrutacji
Liczba uzyskanych
punktów:

egzamin – część I humanistyczna
egzamin – część II matematyczno - przyrodnicza
egzamin – część III język obcy nowożytny
suma punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
z czterech przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji
do danej szkoły
suma punktów za inne osiągnięcia

Suma uzyskanych punktów

Zastosowano preferencje: .............................................................................................................................................................. .........
VII. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjna

Szkolna Komisja Rekrutacyjna postanowiła przyjąć / nie przyjąć* ucznia

..............................................
(pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej)

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

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

(pieczęć i podpis dyrektora)

(data)

Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna w przypadku negatywnej decyzji

........................................................................... przekazuje dokumentację ucznia.
(pieczęć szkoły)

.................................................................
(data i podpis osoby wydającej dokumenty)

...........................................................................
(podpis osoby odbierającej - rodzice, prawni opiekunowie)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz
zasadami wprowadzonymi przez dyrektorów szkół, do których kierowany jest niniejszy
wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej
rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w
powyższych oświadczeniach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły będę
zobowiązany(a) potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie
postępowania rekrutacyjnego.
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z
listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole.
……………………………………, dnia …………………………………………
……………………………………
podpis kandydata

……………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195),
administratorami danych są dyrektorzy szkół wymienionych we wniosku. Mam świadomość
przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z
2016 r. poz. 195) w związku z art. 10 ust. 10, art. 11, art. 15, art. 20s, 20t, 20z i 20ze ustawy z
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) oraz art. 71b ust. 2
i ust. 5b, 5c ustawy o systemie oświaty.
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) Wiem, że mogę odmówić podania określonych
informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji
do szkoły lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w
kwalifikacji.
Dane osobowe zawarte we wniosku i w dołączonych dokumentach będą wykorzystywane
wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do szkoły
ponadgimnazjalnej. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………, dnia …………………………………………
……………………………………
podpis kandydata

……………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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