Załącznik nr 1

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
kandydata do klasy I w roku szkolnym 2014/2015

1. Dane osobowe kandydata
PESEL *
Imię

NAZWISKO

Drugie imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia (miejscowość / powiat / województwo)
* w przypadku braku numeru PESEL wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość

2.Dane teleadresowe kandydata
Województwo
Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica, nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

Poczta

Telefon

E-mail

3. Dane teleadresowe rodziców/prawnych opiekunów
Imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej

Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego

Adres miejsca zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych
Telefon do rodziców/opiekunów

E-mail rodzica/prawnego opiekuna

4. Ukończona szkoła
Nazwa gimnazjum
Gmina

Powiat

4. Kolejność wyboru szkoły i oddziału
Nazwa Zespołu Szkół

Typ Szkoły
Liceum Ogólnokształcące (LO),
Liceum Plastyczne(LP),Technikum (T),
Zasadnicza Szkoła Zawodowa(ZSZ)

1.

2.

3.

Nazwa oddziału / przedmioty w zakresie rozszerzonym
lub zawód

Język obcy
(kontynuacja
z gimnazjum)

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Do wniosku załączam:
Lp Nazwa dokumentu
1
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne 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.)
3
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
4
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013
r. poz. 135, ze zm.)
6
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu **
7
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w liceum plastycznym ***
8
opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z
problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
9
zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu z dniem 01.09.2014r. ****
10 orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i
młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia,*****
11 pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego *****

TAK

NIE

** dotyczy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ***dotyczy liceum plastycznego - wydaje lekarz pierwszego kontaktu
**** dotyczy zasadniczej szkoły zawodowej
*****dotyczy klas sportowych w ZSP nr 4
Dokumenty wymienione w tabeli w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 8 brane są pod uwagę tylko w przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego
Integralną częścią wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej jest złożenie w terminie do 7 lipca 2014 oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych – tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

___________________________________________
miejscowość, dnia

______________________________________
Podpis rodziców/opiekunów prawnych

__________________________________________
Podpis kandydata

Załącznik nr 2
-------------------------------------------

Malbork, dnia ...........................................

Nazwisko i imię kandydata

------------------------------------------Adres

------------------------------------------------------------------------------------Ukończone Gimnazjum … .............
Miejscowość ...................................

Oświadczenie
Potwierdzam wolę podjęcia nauki w:

.................................................................................................................................
wpisać szkołę (np. Liceum Ogólnokształcące, Liceum Plastyczne, Technikum,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

a) w oddziale realizującym następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym ......................
..................................................................................................................................................
b) w oddziale kształcącym w zawodzie
……………………………...........................................................................................................
c) jako język obcy zawodowy wybieram*
…………………………………………………………………………………………………...
* dotyczy Technikum Nr 3

.............................................................
czytelny podpis kandydata

Załączniki:
1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum
3. oryginał zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
4. dwa zdjęcia

Załącznik nr 3

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

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

KARTA INFORMACYJNA
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Informuję, że

...................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

Urodzony(a)

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

W ...............................................................................

(dzień-miesiąc-rok)

(miejscowość)

Imiona Rodziców

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

Adres zamieszkania

.......................................................................................................................
(kod-miejscowość-ulica-nr-domu-nr mieszkania)

Gmina

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

Został(a) przyjęty(a) na rok szkolny 2014/2015 do klasy pierwszej

.........................................
(typ szkoły ponadgimnazjalnej)

w

...................................................................................................................................................
(nazwa zespołu, miejscowość)

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

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

(miejscowość, data)

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej)

Pouczenie:
1.
2.
3.

Potwierdzenie przyjęcia ucznia objętego obowiązkiem nauki do szkoły ponadgimnazjalnej wynika z art.16 ust.6b oraz
służy kontroli obowiązku nauki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Dane osobowe ucznia (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania) oraz adres Urzędu Gminy, Miasta
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia wypełnia wychowawca lub inny upoważniony pracownik
gimnazjum.
Uczeń składa „Kartę informacyjną” w jednym egzemplarzu, razem z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego w tej szkole, w której potwierdził wolę podjęcia nauki.

Adres Urzędu Gminy, Miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia:
Urząd* ……………….……........ w
ul.
kod pocztowy, miejscowość
(*) Gminy, Miasta, Miasta i Gminy

Załącznik nr 4
------------------------------------------Nazwisko i imię rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego

...................................................................
Miejscowość, data

------------------------------------------Adres zamieszkania

-------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczam, że ………………………………………………..………
Imię i nazwisko kandydata do szkoły

ur. ……………………………. wchodzi w skład rodziny wychowującej troje i więcej dzieci.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………………
Czytelny podpis rodzica lub kandydata pełnoletniego

Załącznik nr 5

-------------------------------------------

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

Nazwisko i imię rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego

Miejscowość, data

------------------------------------------Adres zamieszkania

-------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczam, że
…………………………………………………………………………..………
Imię i nazwisko rodzica kandydata lub imię i nazwisko kandydata pełnoletniego

samotnie wychowuję dziecko* oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………………
Czytelny podpis rodzica lub kandydata pełnoletniego
* samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba
że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

