
Wniosek o przyjęcie dziecka  

do Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich 

na rok szkolny 2016/2017 
 

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 23 czerwca 2016 r. do godziny 12.00. 
 

Data złożenia wniosku oraz podpis osoby przyjmującej wniosek:  

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL            

Imię*  Drugie imię*  

Nazwisko*  

Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  

Miejscowość*  Kod pocztowy*  

Ulica  Nr domu/ nr mieszkania  

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię*  

Nazwisko*  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  

Miejscowość*  Kod pocztowy*  

Ulica  Nr domu/ nr mieszkania  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon kontaktowy*  

Adres e-mail**  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię*  

Nazwisko*  

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  

Miejscowość*  Kod pocztowy*  

Ulica  Nr domu/ nr mieszkania  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon kontaktowy*  

Adres e-mail**  

*oznaczone pola wymagane 
** oznaczone pole nie jest wymagane 



OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

/ poświadczenie kryterium rekrutacyjnego: kandydat posiada rodzeństwo uczące się w szkole, do której  ubiega się o przyjęcie/ 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………………………….…….  
      imię i nazwisko dziecka 

w roku szkolnym 2015/2016 realizowało obowiązek szkolny w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika 

w Kątach Wrocławskich 

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

 
Specyfikacja załączników do wniosku:  

 
Kolejny 

numer 

załącznika  

 

Rodzaj załącznika  

 

Forma załącznika 

 

Uwagi  

1.     

2.     
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WNIOSKU 

 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 

świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Oświadczam, ze zapoznałem(a) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z póź. zm.) obejmujących zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz 

zasadami rekrutacji do Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. 
 

 

 

 
……………………………………………      ………………………………………. 
Podpis matki/ opiekunki prawnej                                                                                                 Podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

*** niepotrzebne skreślić 

 

 

Wypełnia komisja rekrutacyjna 

KRYTERIUM REKRUTACYJNE LICZBA PUNKTÓW 

 Rodzeństwo uczęszcza do Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika  
 Kandydat otrzymał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej 

dobrą ocenę z zachowania 
 

 Kandydat uzyskał wynik ze sprawdzianu w szóstej klasie w części języka 

polskiego i matematyki nie niższy niż 75% możliwych do uzyskania punktów 
 

 Rodzice/ rodzic samotnie wychowujący/ prawny opiekun pracują/pracuje lub 

prowadzą/ prowadzi działalność gospodarczą w obwodzie szkoły 
 

 

      

………………………………………………………………. 
     Data i podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej 


