
         Zgierz, dnia …………………………………….. 

              

              

Dyrektor Gimnazjum nr 3 

 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Adama Mickiewicza w Zgierzu 

ul. Bolesława Leśmiana 1 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 

Oddział *: 

………………………………….……….…………… lub …………..............................................……………. 

* należy wpisać: ogólnodostępny, integracyjny, z rozszerzeniem języka angielskiego, z rozszerzeniem 

artystycznym, z rozszerzeniem  przedmiotów ścisłych 

1. Imiona i nazwisko dziecka: .............................................................................................................. 

2. Nr PESEL: I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I 

3. Data urodzenia: ................................................. Miejsce urodzenia …………………………….. 

4. Adres zameldowania dziecka na pobyt stały: 

................................................................................................................................................... 

5. Adres zamieszkania dziecka: ........................................................................................................... 

6. Dane osobowe rodziców/ prawnych opiekunów dziecka  

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego    Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego   

  

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego (jeśli jest inny niż 

dziecka) tel. kontaktowy    

Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego (jeśli jest inny niż 

dziecka) tel. kontaktowy    

  

 

Adresy e-mail niezbędne do korzystania z dziennika elektronicznego od 1.09.2016 r. 
Adres e-mail dziecka  
Adres e-mail ojca/prawnego opiekuna  
Adres e-mail matki/prawnego opiekuna  

 

7. Obecnie dziecko jest uczniem Szkoły Podstawowej nr ………………w…………………… 

 

 
Oświadczam, że wszystkie dane osobowe zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do ich uaktualniania.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych  (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.) 

 

.................................................................... 
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Wskazanie kolejności wybranego gimnazjum od najbardziej do najmniej preferowanego: 

1. ………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………. 



 

Wniosek należy złożyć  w sekretariacie szkoły  

w terminie od 01 czerwca 2016r. do 22 czerwca 2016 roku do godz. 12.00. 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW 

Kryteria naboru oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria naboru do klas I gimnazjów,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz, dla uczniów zamieszkałych poza 

obwodami tych szkół (Załącznik do uchwały Nr XIV/194/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 listopada 2015 r.) 

 

Kryteria do gimnazjów Liczba punktów Dokumenty 

Wyniki nauczania-średnia arytmetyczna ocen za 

I półrocze w klasie VI: 

średnia ocen 5,0 i powyżej - 4 pkt, 

średnia ocen 4,0 - 4,99 - 3 pkt, 

średnia ocen 3,0 - 3,99 - 2 pkt, 

średnia ocen poniżej 3,0 - 1 pkt 

1-4 
Zaświadczenie ze szkoły 

podstawowej 

Wysokie miejsca w konkursach wiedzy, 

artystycznych i zawodach sportowych w klasach 

IV-VI szkoły podstawowej: 

ogólnopolskich - 3 pkt, 

wojewódzkich - 2 pkt, 

powiatowych - 1 pkt. 

1-3 

Kserokopie dyplomów 

lub zaświadczeń poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez 

rodzica/prawnego opiekuna 

Wielodzietność rodziny kandydata: 

troje dzieci - 1 pkt, 

czworo dzieci - 2 pkt, 

pięcioro dzieci - 3 pkt 

1-3 
Oświadczenie rodzica/prawnego 

opiekuna 

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek 

szkolny w tej szkole 
2 

Dane potwierdza Dyrektor Szkoły na 

podstawie dokumentacji będącej 

w posiadaniu szkoły 

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi: 12 pkt. 

 

Terminarz rekrutacji (Zarządzenie nr4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016r.) 

 

 

 

Składanie wniosków Od 01 czerwca 2016 do 22 czerwca 2016, godz. 12.00 

Uzupełnianie wniosków- składanie dokumentów 

( kopia świadectwa i zaświadczenie ze sprawdzianu) 
Od 24 czerwca 2016 do 28 czerwca 2016, godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

06 lipca 2016, do godz. 12.00 

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do 

gimnazjum- dostarczenie oryginału świadectwa 

i zaświadczenia 

Od 06 lipca 2016, od godz. 12.00 

do 08 lipca 2016, od godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
11 lipca 2016, do godz. 12.00 


