WNIOSEK
wypełnia kandydat spoza obwodu szkoły
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka ……..………………………………………. do klasy
pierwszej Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim w roku
szkolnym 2016/2017.
……………………………………………………………

Nazwisko i imiona kandydata

……………………………………………………………
Data urodzenia
PESEL kandydata
Seria i numer paszportu (wypełnić
w przypadku braku PESEL)

Miejsca zamieszkania
kandydata
Imiona i nazwiska rodziców/
prawnych opiekunów

Miejsce zamieszkania rodziców
(kod, miejscowość, ulica, nr
domu, nr mieszkania)

……………………………………………………………
……………………………………………………………
matka
ojciec
………………………………

………………………………

……………………...........…

…………………………....…

………………………………
…………………………...…

………………………………
…………………………...…

Adres poczty elektronicznej
Telefony kontaktowe
Wybrane gimnazja w kolejności
od najbardziej do najmniej
preferowanych

1.
2.
3.

Podpisując niniejsze zgłoszenie, oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy, zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
Kodeks Karny (Dz. U. 1997r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego,
zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2015r. poz. 2135 późn.
zm.)

…………………………………………….
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Informacje dotyczące naboru:
1.

Języki obce
Wybieram język ………………………. jako język obcy wiodący (3 godz. tygodniowo)

oraz

drugi obowiązkowy język ……………………… jako język obcy dodatkowy (2 godz. tygodniowo)
* do wyboru język angielski i niemiecki z podziałem na grupy zaawansowania
2.

Klasa o zainteresowaniu (prosimy o zaznaczenie krzyżykiem tylko jednego wyboru)
piłki nożnej (10h wychowania fizycznego w ciągu tygodnia)
piłki ręcznej (10h wychowania fizycznego w ciągu tygodnia)
matematycznym
ogólnym
sportowym (6h wychowania fizycznego w ciągu tygodnia np. siatkówka, koszykówka i inne)
Szkoła zastrzega sobie, że w przypadku niewystarczającej ilości chętnych uczniów, klasa o danym
zainteresowaniu nie zostanie utworzona. Dzieci zostaną zapisane do klasy ogólnej. Uczniowie zostaną
przydzieleni do klasy sportowej po uprzednim badaniu lekarskim i próbie sprawności fizycznej.

…………………………………….

……………………………………

Podpis matki/ opiekuna prawnego

Podpis ojca/ opiekuna prawnego

Zgodnie z uchwałą XV/162/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego kandydaci spoza obwodu
placówki objęci zostaną postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z poniższymi kryteriami:
1.

Kandydat mieszka na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

2.

Kandydat ukończył szkołę podstawową z wyróżnieniem

3.

Kandydat ma średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej powyższej 5

4.

Kandydat ma średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej powyższej 4

5.

Kandydat jest finalistą ogólnopolskich konkursów lub zawodów sportowych

6.

Kandydat jest finalistą wojewódzkich konkursów lub zawodów sportowych

7.

Kandydat otrzymał z każdej części sprawdzianu szóstoklasisty wynik powyżej 80%

8.

Kandydat otrzymał z każdej części sprawdzianu szóstoklasisty wynik powyżej 60%

9.

Kandydat jest finalistą międzyszkolnych konkursów lub zawodów sportowych

10. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata
11. Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły
12. Kandydat uczęszczał do klasy sportowej w szkole podstawowej
Kryteria nr 1, 11 i 12 potwierdzane są odrębnymi dokumentami, pozostałe kryteria ustala się bezpośrednio w
szkole i/lub na podstawie złożonych dokumentów (świadectwo, zaświadczenie OKE).

