
ZGŁOSZENIE ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły 
WNIOSEK ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły (niepotrzebne skreślić) 

o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  
Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju 

rok szkolny 2016/2017 

 

Data złożenia zgłoszenia / wniosku:  

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Nazwisko 
 
 

Pierwsze imię  Drugie imię  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

PESEL  

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA 

Województwo  Powiat  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Ulica  Nr domu/ nr mieszkania  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA I JEGO RODZICOW /OPIEKUNÓW (wypełnić, jeśli jest inny niż adres 
zameldowania) 

 DZIECKO MATKA/OPIEKUNKA OJCIEC/ OPIEKUN 

Nazwisko i imię -----------------------------   

Kod pocztowy    

Miejscowość    

Ulica    

Nr domu/ nr mieszkania    

Telefony kontaktowe do 
rodziców/ opiekunów 

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

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU i JEGO RODZINIE 

Proszę podkreślić właściwą informację 

Rodzina pełna 

Rodzina niepełna - (ojciec/ matka nie żyje) 

Rodzina niepełna- ojciec/ matka ma ograniczone/ odebrane  prawa rodzicielskie 

Dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej 

Dziecko jest wychowankiem Wioski Dziecięcej SOS 

Ojciec/ matka przebywa czasowo za granicą 

Opiekę czasowo sprawuje (nazwisko i imię)……………………………………………………..…………………… 

Dziecko posiada opinię poradni psych.- 

pedagog. (proszę podkreślić właściwą) 
TAK NIE 

Przynależność do przychodni Podst. 

Opieki Zdrowotnej (proszę podkreślić 

właściwą) 

Konsylium Twój Lekarz 
Przychodnia 

przy ulicy 
T. Kościuszki 

Inna 
(nazwa, adres) 

Dodatkowe informacje o dziecku 

ważne dla jego bezpiecznego 

funkcjonowania w szkole 

 

 

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
………………………………………………                                                                                ………………………………………. 
        Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                               podpis ojca lub opiekuna prawnego 

 



 
RELIGIA/ ETYKA 
 

Udział dziecka w organizowanych przez szkołę lekcjach (proszę o wpisanie TAK lub NIE): 

Religii……………………………………… Etyki …………………………………………… 

 

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

 

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wszystkie podane informacje podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.Nr 97 z 1997r. art. 24,32,35) i będą wykorzystane jedynie do organizacji procesu 
dydaktycznego i przetwarzane do celów związanych z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i 
wychowawczą szkoły. 

Administratorem danych jest dyrektor szkoły. 
W razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe przysługuje 

Pani/Panu prawo do wglądu do zbioru danych, ich uaktualniania, uzupełniania lub sprostowania. 
Wyrażone poniżej zgody obejmują cały okres nauki w Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego i 

mogą być w każdej chwili cofnięte przez złożenia stosownego oświadczenia. 
Zapoznałam / zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Mam świadomość 

przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 
 

 
 

OŚWIADCZENIA 
 

1. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
uczęszczającego do Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju, a także moich i członków 
mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym dla potrzeb działalności 
dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły. 

2. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas 
zajęć, konkursów, wycieczek i uroczystości organizowanych w ramach pracy dydaktycznej i 
wychowawczej szkoły oraz wykorzystanie tego wizerunku do celów promowania szkoły i jej 
osiągnięć (umieszczanie zdjęć, filmów na stronie internetowej szkoły, w folderach i materiałach 
promocyjnych). 
 

3. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na podanie imienia i nazwiska mojego dziecka w 
publikacjach pozostających w związku z prowadzoną działalnością dydaktyczną i wychowawczą 
szkoły i nie naruszających jego godności osobistej. 
 

4. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na okresowe kontrole czystości mojego dziecka. 
 

5. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w wycieczkach, rajdach, 
wyjściach poza teren szkoły, udział w imprezach szkolnych i środowiskowych organizowanych w 
ramach działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły.  

 
 
………………………………..……                                                    ……………………………………….. 
 podpis matki lub opiekunki prawnej                                               podpis ojca lub opiekuna prawnego 
 
 
 

*Niepotrzebne skreślić 
 

W przypadku braku zgody na cały okres nauki, wymagana będzie każdorazowo pisemna zgoda 
Rodzica. 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do WNIOSKU dla uczniów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum Nr 2  

im. Stefana Batorego w Biłgoraju 

 

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE 

 
zgodne z ogłoszeniem Burmistrza Miasta Biłgoraj z dn. 28.01.2016r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów 

w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Biłgoraj, którym ustalono obwód . 

  

Nazwisko i imię ucznia…………………………………………………………………………………. 

 

W przypadku spełniania kryterium proszę postawić znak X w odpowiednie rubryce 

 

Oświadczenie rodzica o spełnianiu kryterium 
 

KRYTERIUM 
Spełnianie kryterium 

(zaznaczmy znakiem X) 

Liczba punktów 

(wypełnia Komisja 

Rekrutacyjna) 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, 

oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły 

wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach 

którego funkcjonuje dana szkoła (10 punktów) . 

  

Szkoła znajduje się do 3 km od miejsca pracy 

rodziców lub opiekunów prawnych kandydata (5 

punktów) 

  

Kandydat objęty jest pieczą zastępczą (5 punktów)   

Wielodzietność rodziny kandydata (5 punktów)   

Niepełnosprawność kandydata (5 punktów)   

Rodzice kandydata są osobami niepełnosprawnymi 

albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji (5 

punktów) 

  

Kandydat jest wychowywany tylko przez jednego z 

rodziców albo opiekunów prawnych 

(5 punktów) 

  

Szkoła znajduje się do 3 km od miejsca 

zamieszkania innych opiekunów kandydata (dalszej 

rodziny kandydata wspomagającej rodziców  

w sprawowaniu opieki) (4 punkty) 

  

Kandydat zamieszkuje na terenie Miasta Biłgoraj 

(4 punkty) 

  

 

 

W przypadku liczby kandydatów przekraczającej liczbę wolnych miejsc będą przyjmowani 

uczniowie z największą ilością punktów. Liczba 0 punktów nie wyklucza przyjęcia dziecka 

do szkoły. 

 

 

Data złożenia oświadczenia………………………… 

 

 

Podpis Rodzica potwierdzający spełnianie powyższych kryteriów…………………………… 
 


