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Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu 

do Gimnazjum Nr 5 w Skierniewicach 

 

Zwracam się z wnioskiem o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej w Gimnazjum Nr 5  

w Skierniewicach w roku szkolnym 2016/2017 

 

Dane dziecka 

Imię (imiona)     

Nazwisko   

Data urodzenia   

Miejsce urodzenia   

PESEL             
w przypadku braku PESEL seria i nr paszportu lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość   

Adres zameldowania   

Adres zamieszkania – określa obwód   

Dane rodziców/prawnych opiekunów 

  Matka/prawny opiekun Ojciec/prawny opiekun 

Imię (imiona)     

Nazwisko     

Adres zamieszkania 

  

 

   

Telefon     

Adres e-mail     

Inne informacje 

Szkoła podstawowa, do której uczęszcza dziecko   

Nazwa i adres gimnazjum obwodowego 

 

 

 

Posiadane aktualne opinie lub orzeczenia PPP  

nazwa dokumentu i nr decyzji 
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A. WYBÓR KLASY  
 

Deklaruję chęć, aby moje dziecko, na warunkach ustalonych przez szkołę, mogło uczyć się w klasie 

pierwszej o nachyleniu:  

1. lingwistycznym     ⎕ 

2 . matematycznym      ⎕ 

 

Wybór zaznacz „X” 

 

 

B. WYBÓR JĘZYKA 
 

Język obcy kontynuowany  

po szkole podstawowej 

Preferowany drugi język obcy  

do wyboru w Gimnazjum Nr 5 

Język angielski    Język angielski  
  

Język niemiecki    Język niemiecki  
  

Język rosyjski    Język rosyjski  
  

Język francuski    Język francuski  
  

Inny (jaki?)    Inny (jaki?)  
  

 

Wybór zaznacz „X” 

 

 

C. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH  
 

Wybór zaznacz „X” 

Religia    ⎕ 

Etyka    ⎕ 

 

 

D. INFORMACJA O WYBRANYCH GIMNAZJACH  
Gimnazja, do których złożyliście Państwo dokumenty o przyjęcie, w kolejności od najbardziej 

preferowanego:  

 

1) .................................................................................................................................................  

2) .................................................................................................................................................  

3) .................................................................................................................................................  
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Zasady rekrutacji dostępne są w siedzibie szkoły na stronie internetowej www.gimnazjum5skierniewice.pl  

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na wykorzystanie moich i mojego dziecka 

danych osobowych, wizerunku w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze szkołą. 

 

Pouczona(y) zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany.  

 

Świadoma(my) odpowiedzialności karnej, oświadczam, że przedłożone przeze mnie  

w zgłoszeniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

 

…………………………… …………………………………. …………………………………. 
       miejscowość, data             podpis matki/opiekuna prawnego       podpis ojca/opiekuna prawnego  
 

 

 

Adnotacja Komisji Rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:  

 

Kwalifikuje/nie kwalifikuje kandydata do pierwszej klasy Gimnazjum Nr 5 w Skierniewicach                      

o nachyleniu ………………………………………………… 

 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………................................................................ 

 

      Podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej: 

        

       Przewodniczący:  

1)…………………………………………… 

       Sekretarz:  

2)…………………………………………… 

                             Członkowie: 

3)…….……………………………………… 

4)……………………………………………  

5)……………………………………………  
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………………………………………………   ………………………………………………. 

            Pieczęć szkoły podstawowej     Miejscowość, data 

Informacja o uczniu 
(wypełnia wychowawca szkoły podstawowej) 

 

Uczeń ............................................................................................... uzyskał następujące oceny:  
 

Lp. Nazwa przedmiotu Ocena uzyskana w I półroczu klasy VI 

 Zachowanie  

2. Religia/etyka  

3. Język polski  

4. Język*  

5.  Język*  

6. Historia  

7. Matematyka  

8. Przyroda  

9. Muzyka  

10. Plastyka  

11. Zajęcia techniczne  

12. Zajęcia komputerowe  

13. Wychowanie fizyczne  

14.   

*- wpisać nazwę języka obcego, którego uczeń się uczy 

 

Zainteresowania ucznia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osiągnięcia ucznia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szczególne umiejętności ucznia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………. 

                   Podpis wychowawcy klasy 
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