Załącznik nr 1
…………………………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata
…………………………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
…………………………………………………………
Telefon kontaktowy

Dyrektor ……………………………..
w ……………………………………..
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej 3-letniej szkoły branżowej I stopnia w Widawie
(nazwa szkoły)

I. Dane osobowe kandydata i rodziców1
1A. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
Adres miejsca zamieszkania

1B.
2.

Adres miejsca zameldowania
Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców/prawnych
opiekunów kandydata

4.

Matki
Ojca
Matki

Adres miejsca zamieszkania
rodziców/prawnych opiekunów kandydata2

5.

Ojca

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców kandydata
o ile je posiadają

6.

Numer domu /numer
mieszkania
Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej3
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej szkoły
ponadgimnazjalnej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej
preferowanych4
1. Pierwszy wybór
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.

Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Trzeci wybór

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

1
Zgodnie z art. 20 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice
posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego
komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

2

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

3

Zgodnie z art. 20za. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech szkół.

4
Zgodnie z art.20 t ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że
wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

1

III. Informacja o spełnianiu kryteriów
Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klasy I ……………………………….…………………………..
(nazwa szkoły ponadgimnazjalnej)
Lp.

Kryteria ustawowe (zgodne
z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14
marca 2017 r.
Dz. U. z 2017 r. poz. 586)

Liczba punktów

Wymagane dokumenty
potwierdzające spełnianie
kryterium

1.

Wynik egzaminu
gimnazjalnego (zgodnie z
§ 3)

1) Wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych
e) języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym mnoży się przez 0,2

Zaświadczenie
o wynikach egzaminu
gimnazjalnego

2.

Świadectwo ukończenia
gimnazjum z
wyróżnieniem (§ 5)
Konkursy (§ 6.1)

7 punktów

Świadectwo ukończenia
gimnazjum

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego – 10 p
b) tytułu laureata konkursu
tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 p.
c) tytułu finalisty konkursu
tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 p.
2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 10 p.
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 4 p.
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 3 p.
3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu przedmiotowego – 10 p.
b) dwóch lub więcej tytułów laureata
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 7 p.
c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
– 7 p.
d) tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 5 p.
e) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego -3 p.
4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem albo turniejem, o zasięgu

Wpis na świadectwie
ukończenia gimnazjum.

3.

2

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 10 p.
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 7 p.
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 5 p.
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 p.
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 p
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 2 p.
5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach
wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4
artystycznych lub sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – 4 p.
- krajowym – 3 p.
- wojewódzkim – 2 p.
- powiatowym – 1 p.
**
4

Osiągnięcia w zakresie
aktywności społecznej,
na rzecz środowiska
szkolnego,
w szczególności w formie
wolontariatu
(zgodne z § 7)

3 p.

Zaświadczenie
wychowawcy klasy
trzeciej gimnazjum.

§ 8. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie
art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii,
wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

3

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy,
przelicza się na punkty w sposób określony § 8.1, ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
**W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
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Dodatkowe kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji
L.p.

1.

Kryteria

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Wielodzietność rodziny
kandydata

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

1

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz .U.
z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz .U.
z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r .o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127,
poz. 721 ze zm.).
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem).

1

2.

Niepełnosprawność
kandydata

3.

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

4.

Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

8.

Uczeń, którego
rodzeństwo uczęszcza
do Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Widawie

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 135).

Liczba
punktów

Zgłoszenie
kryterium
do oceny
Tak/Nie

1

1

1

1

1

2

Nie wymaga się

5

Do wniosku dołączam dokumenty5 potwierdzające spełnianie kryteriów w punkcie…………………………….
Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
Zespołu Szkół w Widawie do którego wniosek został złożony.
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.6
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach
do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

……………………………………
Data

……………………………………………
Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych kandydata

5
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. Poz.7), statut określa wymagane dokumenty
potwierdzające spełnianie kryteriów.

6

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

6

