ZARZĄDZENIE NR 137/2016
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru wniosku oraz zgłoszenia kandydata do klas pierwszych publicznej szkoły
podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz.1515 z późn.zm) oraz art.20v i art.20zf pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.
Dz.U 2015 r. poz.2156 z późn.zm), Uchwały nr XV/ 90 / 2016 Rady Gminy Walim z dnia 23 lutego
2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Walim ,Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:
§ 1. Ustala się wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej,
publicznego gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walim dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się wzór zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej,
publicznego gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walim ,dla kandydatów
zamieszkałych w danym obwodzie szkolnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
Dyrektorom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim.

oraz

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.20v ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.poz.2156 z późn.zm.)
organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja, może określić wzór wniosku
lub zgłoszenia do ww placówek. Kompetencje organu w zakresie określenia wzoru ustala art.20 zf pkt
2,który mówi, że zadania i kompetencje organu prowadzącego w zakresie zadań ustalonych m.in. w
art.20 v ustawy wykonuje wójt,(burmistrz, prezydent miasta).
Sporządziła :Urszula Witek
Otrzymują:
-Referat Organizacyjny,
-Dyrektorzy szkół,
-GZOSz.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2016
Wójta Gminy Walim
z dnia 22 marca 2016 r.
……………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata
……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
……………………………………………
Dyrektor
………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły, do której składany jest wniosek
………………………………………………………
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej/Gimnazjum* w
…………………………………………...
w roku szkolnym ….. /…..

/dotyczy dzieci zamieszkałych poza danym obwodem szkolnym/
I. Dane osobowe kandydata i rodziców
1.
2.
3.

4.

Imię/imiona i nazwisko kandydata
Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata
(w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość)
Matki

Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata

Ojca
Kod pocztowy

5.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata

6.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców kandydata
- o ile je posiadają

7.

Miejscowość

Matki
Ojca

Ulica
Numer domu /numer
mieszkania
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

Istotne dane o dziecku#

*Niepotrzebne skreślić
II. Informacja dotycząca złożonych wniosków o przyjęcie kandydata do publicznej szkoły
podstawowej/ gimnazjum#
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż
jednej publicznej szkoły podstawowej/ gimnazjum, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych
szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych#
1. Pierwszy
…………………………………………………………………………………………...
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2. Drugi
……………………………………………………………………………………………….

wybór

3. Trzeci
………………………………………………………………………………………………

wybór

III. Informacja o kryteriach#
Lp.
1.
2.
3.

Kryterium
W szkole uczy się rodzeństwo kandydata/lub
rodzeństwo kandydata objęte jest w tej szkole
wychowaniem przedszkolnym
Kandydat uczęszczał do oddziału
przedszkolnego w tej szkole
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni
dziecka(babcia, dziadek)wspierający
rodziców (opiekunów prawnych)w
zapewnieniu mu należytej opieki

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/o
uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej szkoły,
oddziału przedszkolnego
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/że kandydat
uczęszczał oddziału przedszkolnego w tej szkole
Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania
krewnych dziecka

Razem

Maksymalna
liczba
punktów#

Uzyskana
liczba
punktów*

5 pkt
5 pkt
3 pkt

13 pkt

*wypełnia komisja rekrutacyjna
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest
dyrektor szkoły, do którego wniosek został złożony.
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i
załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.).
……………………………………
……………………………………………
Data

Czytelny podpis matki kandydata
……………………………………………
Czytelny podpis ojca kandydata
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2016
Wójta Gminy Walim
z dnia 22 marca 2016 r.
……………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata
……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
……………………………………………
Dyrektor
………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły, do której składany jest wniosek
………………………………………………………
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej/Gimnazjum*
w ……………………………………………
w roku szkolnym …../…..
/dotyczy dzieci zamieszkałych w danym obwodzie szkolnym/
I. Dane osobowe kandydata i rodziców
1.
2.
3.

4.

Imię/imiona i nazwisko kandydata
Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata
(w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość)
Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata

Matki
Ojca
Kod pocztowy

5.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata

6.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców
kandydata - o ile je posiadają

7.

Miejscowość

Matki
Ojca

Ulica
Numer domu /numer
mieszkania
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

Istotne dane o dziecku4#

* Niepotrzebne skreślić
Uwaga! Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej publicznego gimnazjum jest przedłożenie
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
II. Pouczenie
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1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do zgłoszenia jest
dyrektor szkoły, do której wniosek został złożony.
III. Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu oraz załącznikach do zgłoszenia dane są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.#
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu
i załącznikach do zgłoszenia dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie
ze zgłoszeniem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.).
……………………………………
……………………………………………
Data

Czytelny podpis matki kandydata
……………………………………………
Czytelny podpis ojca kandydata
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