Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna
Nr OR.0050383.2017. z dnia 13 marca 2017 r.

………………………………………………………………………
imię i nazwisko wnioskodawców – rodziców kandydata
……………………………………………………………………..
adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Dyrektor Gimnazjum Nr 4 przekształconego
w Szkołę Podstawową Nr 10
Szkoła Podstawowa nr 10
os. Orła Białego 18,

62 – 200 Gniezno

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej powstałej z przekształconego
gimnazjum na rok szkolny ……………………
I.

Dane osobowe kandydata i jego rodziców
1. Imię i nazwisko kandydata …………………………………………………………………………………....................
2. Data urodzenia kandydata …………………………………………………………………………..…………………..
3. PESEL kandydata ……………………………………………………………………………………….…………………...
w przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
…………………………………………………………………………………………………...……………………………..
4. Imiona i nazwiska rodziców kandydata ……………………………………………………………………………….
matki
………………………………………………………………………………..
ojca
5. Adres zamieszkania rodziców kandydata kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu (mieszkania)
……………………………………………………….
matki
……………………………………………………….
ojca
6. Adres zamieszkania kandydata kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu (mieszkania)

……………………………………………………………………………………………………………………...................
7. Adres poczty elektronicznej rodziców kandydata – o ile go posiadają ………………………………………..
matki
…………………………………………
ojca
8. Numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają …………………………………………………....
matki
..……………………………………………..........
ojca

II.

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanych
1. Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...…

III.

Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów zawartych w UCHWALE NR XXXIV/352/2017
RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 22 lutego 2017 r.

l.p.

Kryterium

1.

kandydat zamieszkuje na terenie Miasta
Gniezna
posiadanie przez kandydata
rodzeństwa w szkole podstawowej do
której składany jest wniosek
uczęszczanie przez kandydata do
przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego na terenie
Miasta Gniezna
zatrudnienie co najmniej jednego z
rodziców kandydata u pracodawcy
mającego siedzibę w obwodzie szkoły
podstawowej
ukończenie przez co najmniej jednego z
rodziców kandydata szkoły
podstawowej do której
przeprowadzana jest rekrutacja
posiadanie przez kandydata członka
rodziny zamieszkałego w obwodzie
szkoły podstawowej do której
przeprowadzana jest rekrutacja

2.

3.

4.

5.

6.

Wymagane dokumenty
potwierdzające
spełnianie kryterium
oświadczenie rodziców
kandydata
oświadczenie rodziców
kandydata

Tak

Nie

oświadczenie rodziców
kandydata

oświadczenie co
najmniej jednego z
rodziców kandydata
oświadczenie co
najmniej jednego z
rodziców kandydata
oświadczenie rodziców
kandydata

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie …..

Do wniosku dołącza się:
1. Oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych uchwałą nr
XXXIV/352/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lutego 2017 r. składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest
zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń”
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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest
dyrektor szkoły podstawowej do której wniosek został złożony.
3. Rodzie kandydata – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych i naszego dziecka danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.922)
w związku z procesem rekrutacji oraz realizacją obowiązku szkolnego naszego dziecka.

…………………………….
data

……….………………………………………….....
czytelny podpis rodziców kandydata

