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Kielce, dnia………………………... 

 
Dyrektor ZSOI nr 4 w Kielcach 

                                                                                  ul. Jasna 20/22 
 

 
WNIOSEK  

o przyjęcie do Gimnazjum Integracyjnego nr 4 w Kielcach 
na rok szkolny 20…../20..… 

 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego syna/córki …………...……………………………………………….. do klasy 

…………………..….. Gimnazjum Integracyjnego nr 4 im. Jana Karskiego w Kielcach w roku szkolnym 20…../20….. . 

DANE UCZNIA: 
                    

(nazwisko ucznia) 
 
                              

 (pierwsze imię)      (drugie imię) 
 
                                   

(data urodzenia)        (PESEL) 
 
                                   

(miejsce urodzenia)      (województwo) 
 
Ukończona Szkoła Podstawowa nr ...... w ............................................. w roku szkolnym …....……………   . 

Gimnazjum obwodowe (wpisać nazwę) .............................................................................................................. 

Lista wybranych szkół do których dziecko ubiega się o przyjęcie, według kolejności preferencji 
(wpisać w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej). 
1……………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
IMIONA  I  NAZWISKA  RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 
                                   

(imię matki)      (nazwisko matki) 
 

                                   
(imię ojca)       (nazwisko ojca) 
 
 

 

Wypełnia szkoła 
Data złożenia 

wniosku 
 
 

 
Wynik rekrutacji 

 
ilość uzyskanych 

punktów 
przyjęty/a 

nieprzyjęty/a* 
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ADRES  ZAMELDOWANIA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA I KANDYDATA: 
  -                                 
(kod pocztowy)       (miejscowość) 
 
                                   

(ulica)        (nr domu) (nr mieszkania) 
 
                                   
          (adres e-mail)            (tel. kontaktowy do matki)      (tel. kontaktowy do ojca) 

        Odległość do szkoły (w km):…................... 
ADRES  ZAMIESZKANIA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA I KANDYDATA: 
  -                                 
(kod pocztowy)                                                                        (miejscowość) 
 
                                   

(ulica)        (nr domu) (nr mieszkania) 
 
INFORMACJE DO REKRUTACJI:   

Lp. Kryterium 
Proszę zaznaczyć 

tak nie 
1. Dziecko zameldowane jest na terenie Gminy Kielce.   
2. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w ZSOI 4.   
3. Dziecko jest absolwentem Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11.   
4. Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.   
5. Dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.   
INNE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

DEKLARACJE 

Zgoda na organizację w szkole nauki  
religii / etyki* dla mojego dziecka Wyrażam zgodę*                    Nie wyrażam zgody* 

Zgoda na uczestnictwo w szkole mojego 
dziecka w zajęciach wychowania do życia 
w rodzinie. 

Wyrażam zgodę*                    Nie wyrażam zgody* 

Deklaracja wyboru grupy z j. angielskiego III.0                                         III.1 

Deklaracja  wyboru grupy 
z j. niemieckiego III.0                                         III.1 

DANE DODATKOWE 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
dziecka (w publikacjach papierowych i 
elektronicznych, w tym internetowych, 
związanych z życiem szkoły) 

Wyrażam zgodę*                  Nie wyrażam zgody* 

 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik 1: Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum Integracyjnego  nr 4 w Kielcach.  
Załącznik 2: Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zameldowaniu/zamieszkaniu wraz z 
kandydatem na terenie Gminy Kielce.  
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Załącznik 3: Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do ZSOI 4 
w Kielcach. 
Pozostałe załączniki:  
- Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
- Zaświadczenie o wynikach ze sprawdzianu po szkole podstawowej. 
- Dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia z konkursów przedmiotowych, 
sportowych i artystycznych za zajęcie I, II i III miejsca). 
- Orzeczenie do kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy uczniów 
niepełnosprawnych). 
- Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dowód osobisty rodzica (do wglądu).  
 

. 
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH: 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że: 

 administratorem danych jest Gimnazjum Integracyjne Nr 4 im. Jana Karskiego w Kielcach, ul. Jasna 20/22 
  dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania 
 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 
 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania 
 dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami 

wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii 
  dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym 

opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie 
w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły 

 dane podaję wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji zawartych we wniosku i złożonych 
oświadczeniach. 
 
 
 
 
………………………………..                                                .……………..………………………………… 
                data                

………..……..………………………………… 
 czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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