KARTA ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM NR 3
w SANOKU
Sanok, dnia …………………………..
D Y R E K T O R G I M N A Z J U M NR 3 w S A N O K U
Proszę o przyjęcie mojego syna/mojej córki do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017.
Równocześnie informuję, że staram się o przyjęcie dziecka do innej szkoły, tj. : G-1 G-2 G-4 innej…..
Gimnazjum nr 3 jest szkołą: (podkreślić właściwą odpowiedź)
a ) pierwszego wyboru
b) drugiego wyboru
c) trzeciego wyboru
Chciałabym/chciałbym, aby moje dziecko było uczniem klasy:
a) matematycznej
b) językowej
c) ogólnej
d) integracyjnej
e) inne propozycje (…………………………………..)
A. Dane osobowe dziecka
Nazwisko ……………………………….…………
Imię ………………………………….……………
Drugie imię……………………..……….…………
Data urodzenia ……………………………………
Miejsce urodzenia………………………………………………………………………...
PESEL …………………………………………….
Adres zameldowania …………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………...
B. Dane rodziców
Nazwisko i imię ojca/opiekuna ………….........................................................................................
Adres zamieszkania ………….……………………………………………………………………
Telefon domowy ………………………………… Telefon komórkowy ………………………
Telefon do pracy ……………………………………
Nazwisko i imię matki/opiekuna .......................................................................................................
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………….
Telefon domowy ………………………………..

Telefon komórkowy ……………………….

Telefon do pracy ……………………………………
C. Krótka informacja
1. Czy dziecko posiada opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? TAK NIE (jeśli tak,
właściwe podkreślić)
2. Czy u dziecka występują problemy zdrowotne? TAK NIE jeśli tak, jakie? ……………………………
3. Czy dziecko jest leczone w Poradni Specjalistycznej? TAK NIE jeśli tak, w jakiej?
....….…………………………………………………………………………………………………………..
4. Czy dziecko posiada Orzeczenie o Niepełnosprawności? /dodatek pielęgnacyjny/ TAK NIE
5. W jakiej rodzinie wychowywane jest dziecko? PEŁNEJ NIEPEŁNEJ
ZASTĘPCZEJ
6. Czy rodzice dziecka posiadają władzę rodzicielską:
PEŁNĄ
OGRANICZONĄ
ZAWIESZONĄ
SĄ POZBAWIENI
7. Jakie są warunki materialne rodziny? BARDZO DOBRE
DOBRE
ZŁE
8. Liczba członków rodziny: ……. wiek dzieci: …………………………………………………………
9. Chciałabym/chciałbym, aby moje dziecko było w jednej klasie z: …………………………..….………
10. Chciałabym/chciałbym, aby moje dziecko nie było w jednej klasie z: ………………………...………..
11. Moje oczekiwania wobec szkoły: ………………………………………………………………………..
12. Szkoła podstawowa, do której uczęszczało dziecko: …………………………………………….………

Oświadczamy, że powyższe informacje są prawdziwe i mogą być wykorzystywane w trakcie współpracy szkoły
z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

......……………………………...................

…………………………………………………..

podpis ojca/prawnego opiekuna

podpis matki/prawnej opiekunki

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych na potrzeby szkoły, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08. 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 ze zmianami).

......……………………………...................

…………………………………………………..

podpis ojca/prawnego opiekuna

podpis matki/prawnej opiekunki

Wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody na publikację zdjęć i prac naszego dziecka w prasie lokalnej i na stronie
internetowej Gimnazjum w celach promocyjnych .

......……………………………...................

…………………………………………………..

podpis ojca/prawnego opiekuna

I.

II.

podpis matki/prawnej opiekunki

Do gimnazjum przyjmujemy z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na
podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia ze
sprawdzianu.
Nabór do klas pierwszych, podział nowo przyjętych uczniów na oddziały
przeprowadza komisja rekrutacyjna (według załącznika 3 do Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych
kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji
rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego – DZ.U.2015. oraz Uchwały Rady Miasta Sanoka w sprawie określenia
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły).

III.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów spoza obwodu
szkoły obowiązują następujące kryteria:
Lp.

Kryterium

1.

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Miasta
Sanoka w obwodzie innego gimnazjum
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny
w tym samym gimnazjum
Kandydat uczęszcza do szkoły podstawowej
prowadzonej przez Gminę Sanok
Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
Rodzic samotnie wychowuje dziecko
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do innej szkoły,
przedszkola na terenie Gminy Miasta Sanoka
Praca zarobkowa na terenie Gminy Miasta Sanoka:
a) obydwojga rodziców/opiekunów
b) jednego rodzica/opiekuna

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wartość
Odpowiedź kryterium
w punktach
40
TAK / NIE
TAK/NIE
klasa …..
TAK/NIE

20

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
jakiej?....
TAK/NIE

10
10
5

TAK/NIE

5

15

10

Oświadczamy, że powyższe informacje są prawdziwe, co stwierdzamy własnoręcznymi podpisami.

......…………………………….......................
podpis ojca/prawnego opiekuna

…………………………………………………..
podpis matki/prawnej opiekunki

