
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

 DO PUBLICZNEGO GIMNZAJUM W BUJAKOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 
 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

 

NAZWISKO 

 

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

IMIĘ / IMIONA 

 

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

                         PESEL 
(w przypadku braku nr PESEL seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu) 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

           

Adres zameldowania: 

 

 

 

Adres zamieszkania (jeżeli inny niż zameldowania): 

 

 

 

Droga dziecka z domu do szkoły (odległość w km) 

 

2. DANE RODZICÓW (opiekunów prawnych, osoby sprawującej pieczę zastępczą) 

 

MATKA OJCIEC 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

Adres zameldowania: Adres zameldowania: 

 

 

Adres zamieszkania(jeżeli inny niż zameldowania): 

 

 

Adres zamieszkania(jeżeli inny niż zameldowania): 

Telefon kontaktowy : 

 

Telefon kontaktowy : 

 

e-mail : e-mail : 

 

3.  WSKAZANIE PLACÓWKI NAJBARDZIEJ PREFEROWANEJ                                

(prosimy wpisać szkoły w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej) 
 

Prosimy wskazać placówkę preferowaną 

1. Publiczne Gimnazjum w Bujakowie 

2. .............................................................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................................................. 

 



 

4. INNE, WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA 

(o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym) 

 

 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZAWARTYCH WE WNIOSKU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926  z późn. 

zmianami) wyrażam zgodę na wykorzystanie danych zawartych w ww. wniosku dla potrzeb rekrutacji lub w przypadku 

przyjęcia dziecka do potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki. 

oraz 

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

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

data i podpis matki (opiekuna prawnego, 

osoby sprawującej pieczę zastępczą)  

 

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

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

data i podpis ojca (opiekuna prawnego, 

osoby sprawującej pieczę zastępczą)

 

 

KRYTERIA  REKRUTACYJNE – kryteria ustalone przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Bujakowie 

zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw. 

 

 

Lp. Dokumenty Ilość punktów Uwagi komisji 

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej         

2. 
Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego  

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 
  

3. 
Inne szczególne osiągnięcia (laureat, finalista, wyróżnienie – 

max. 5 pkt.) 
  

4. Kryterium dotyczące oceny zachowania (ust.8, pkt. 4)   

                                                                  SUMA PUNKTÓW   

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 

UZASADNIENIE 

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

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

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

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

 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu  ............................................................................................. 

zakwalifikowała / nie zakwalifikowała * w/w dziecko do Publicznego Gimnazjum w Bujakowie 

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

Przewodniczący:  ...................................................... 

Członkowie:  ......................................................                                                            

             ...................................................... 
* niepotrzebne skreślić


