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Zał. 2 
WNIOSEK REKRUTACYJNY 

GIMNAZJUM NR 6 IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE, UL. KR ZYSKA 118 
rok szkolny 2016/2017 

  
Wniosek Rekrutacyjny należy wypełnić drukowanymi literami.  
I.Dane identyfikacyjne 
Nazwisko   Imiona  

PESEL             Data urodzenia  

Pozostałe informacje o kandydacie 
Adres zamieszkania kandydata  

Miejscowość 
Kod pocztowy 

 Ulica  

Gmina  Nr budynku  Nr lokalu  

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych  
Stopień pokrewieństwa   

Imię i nazwisko   

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail   

Adres zamieszkania  

Kraj   

Województwo   

Miejscowość   

Ulica   

Nr budynku/ Nr lokalu   

Kod pocztowy   

Dodatkowe informacje o kandydacie* 
 
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: TAK / NIE 

Orzeczenie posiada numer: 
 

 
II. Informacje dodatkowe. 
1.Wypełniają tylko kandydaci spoza obwodu do klas ogólnych: 
 
1.1 Potwierdzenie spełnienia kryteriów społecznych kandydata –właściwe zaznaczyć „ X”  

 Spełnienie kryterium TAK  NIE 

1. Rodzeństwo kandydata realizuje już obowiązek szkolny w Gimnazjum nr 6 
Imi ę i nazwisko ucznia G6, klasa ……………………………………………….. 

  

2. Dogodne położenie  szkoły względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów 
prawnych) kandydata (potwierdzone oświadczeniem *) 

  

3. W obwodzie G6 zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów 
prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki (potwierdzone oświadczeniem**) 
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1.2 Wskazanie kryteriów dodatkowych:  

a) szczególna sytuacja zdrowotna kandydata:   TAK / NIE  
b) sytuacja rodzinna (np. wielodzietność, rodzina niepełna, piecza rodzinna itp.): TAK / NIE  

 
2.Wypełniają  wszyscy kandydaci do oddziału dwujęzycznego: 
 

a) wielodzietność rodziny kandydata: TAK / NIE 
b) niepełnosprawność kandydata: TAK / NIE    
c) niepełnosprawność jednego z rodziców: TAK / NIE  
d) niepełnosprawność obojga rodziców: TAK / NIE  
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata: TAK / NIE  
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie: TAK / NIE  
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą: TAK / NIE  

 

 

Oświadczenie dotyczące treści wniosku 

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.                     
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) obejmujących zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi 
przez dyrektora placówki, dok której kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość 
przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzenia okoliczności 
wskazanych w powyższych oświadczeniach. 

 Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

.............................................                             i/lub                                               ............................................. 

    podpis matki/ opiekunki prawnej                                                                             podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 
................................................................, dnia ................................................................ r. 
 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych 

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) administratorem danych jest placówka, do dyrektora której 
kierowany jest niniejszy wniosek, a której pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego wniosku. 
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest art.23  ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) w związku z art. 20s, 20t, 20z i 20 ze 
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 
 

          .............................................                             i/lub                                               ............................................. 

    podpis matki/ opiekunki prawnej                                                                             podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

................................................................, dnia ................................................................ r. 
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Oświadczenie * 
o dogodnym położeniu gimnazjum, względem miejsca pracy jednego z rodziców 

dla kandydata spoza obwodu G6 do klas ogólnych 
 
Imię i nazwisko kandydata…………………………………………………………………. 
Oświadczam, iż Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie, ul. Krzyska 118 jest dogodnie 
położone względem mojego miejsca pracy. 
Miejsce pracy, adres:   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

                                                                                         Podpis rodzica kandydata 

………………………………………………… 

Tarnów,………………..….r. 

 

 

 

 

 

 

 
Oświadczenie ** 

o miejscu zamieszkania krewnych dziecka 
dla kandydata spoza obwodu G6 do klas ogólnych 

 
Imię i nazwisko kandydata …………………………………………………………….. 
Oświadczam, iż Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie, ul. Krzyska 118 jest położone w 
miejscu zamieszkania krewnych kandydata wspierających rodziców (opiekunów dziecka), w 
zapewnieniu mu należytej opieki. 
Imi ę i nazwisko krewnego:……………………………………………………………….. 
Adres krewnego:   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                         Podpis rodzica kandydata 

……………………………………………… 

Tarnów, ………………….r. 


