
 

 

e-mail: scholargim@szkola.wp.pl        strona internetowa: www.miejskiegimnazjum.pl 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(składanie wniosków do oddziału sportowego piłka nożna od 4 maja 2016 r. do 18 maja 2016 r. 

Próby sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej piłka nożna odbędą się 23 maja 2016 r.  

o  godz. 17.00 na stadionie OSiR, Wągrowiec ul. ul. Kościuszki 59 
 

do pozostałych oddziałów od 23 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
wypełnia szkoła: 

 
 

 

NUMER WNIOSKU 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM NR 1 W WĄGROWCU 

  

62-100 Wągrowiec, ul. św. Wojciecha 20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GIMNAZJUM PIERWSZEGO WYBORU:   ...................................................................................................................................  

GIMNAZJUM DRUGIEGO WYBORU:   ...................................................................................................................................  

GIMNAZJUM TRZECIEGO WYBORU:   ...................................................................................................................................  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DANE KANDYDATA 

Dane osobowe kandydata 

 
PESEL   

 

 

Imię:  ............................................. Drugie imię: ............................................. Nazwisko: ......................................  

 

    

Data  urodzenia 

Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości (wypełniane, gdy brak nr PESEL) 

  

 

Adres miejsca zamieszkania kandydata 
 

Ulica:  ......................................................................................... Nr domu: ..................... Nr lokalu: ..................  

 

Kod  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 
Dane matki/opiekuna prawnego kandydata 

----------------------------------------------------------------- 

 

imię ......................... nazwisko ..................................  

telefon kontaktowy .....................................................  

adres e-mail ................................................................  

adres miejsca  zamieszkania.......................................  

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

Dane ojca/opiekuna prawnego kandydata 

----------------------------------------------------------------- 

 

imię .......................... nazwisko ..................................  

telefon kontaktowy ....................................................  

adres e-mail................................................................  

adres miejsca zamieszkania .......................................  

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

  

 

 

 
………………………………………………… 

  data, podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

           

  -   -     

  -    Miejscowość 

 

 

mailto:scholargim@szkola.wp.pl
http://www.miejskiegimnazjum.pl/


 

 

 

 

 

Do wniosku  dołączam: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

A (według decyzji rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły 

 

 oświadczenie o miejscu pracy jednego z rodziców(prawnych opiekunów) znajdującym się w obwodzie 

szkoły 
 

  oświadczenie o zamieszkaniu bliżej szkoły niż szkoły obwodowej 

 

………………………………………………… 

  data, podpis rodzica/prawnego opiekuna 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

B (obowiązkowo)  
 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (do 28 czerwca 2016 r. oryginał lub kserokopię poświadczoną 

za zgodność z oryginałem, a do 20 lipca 2016 r. oryginał jako oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole), 

 

DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW (niepotrzebne skreślić): 

 

kserokopia/oryginał    data  ...............................  podpis dostarczającego……………………… 

 

kserokopia/oryginał   data  ...............................   podpis dostarczającego……………………… 

 

ZWROT DOKUMENTÓW (niepotrzebne skreślić): 

 

kserokopia/oryginał   data ................................   podpis rodzica/opiekuna prawnego………………… 

 

kserokopia/oryginał   data ................................  podpis rodzica/opiekuna prawnego………………… 

 

 zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu (do 28 czerwca 2016 r. oryginał lub kserokopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem, a do 20 lipca 2016 r. oryginał jako oświadczenie woli podjęcia nauki w 

szkole). 

 

DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW (niepotrzebne skreślić): 

 

kserokopia/oryginał     data  ...............................  podpis dostarczającego……………………… 

 

kserokopia/oryginał   data  ...............................   podpis dostarczającego……………………… 

 

ZWROT DOKUMENTÓW (niepotrzebne skreślić): 

 

kserokopia/oryginał   data ................................   podpis rodzica/opiekuna prawnego………………… 

 

kserokopia/oryginał   data ................................  podpis rodzica/opiekuna prawnego………………… 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C (obowiązkowo dla  ODDZIAŁU SPORTOWEGO PIŁKA NOŻNA) 

 

orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę 

w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu 

orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia 

oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (dotyczy kandydatów do oddziału sportowego piłka 

nożna), 

 

 pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego piłka 

nożna, 

 

 
 

………………………………………………… 

  data, podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
wypełnia szkoła: 

 

NUMER ZGŁOSZENIA/WNIOSKU  
(niepotrzebne skreślić) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

wypełnia rodzic/opiekun prawny: 

 

WYBÓR ODDZIAŁU i JĘZYKÓW OBCYCH  
 

 

DANE KANDYDATA: 
 
 

Imię:  ............................................. Drugie imię: .............................................  

 

 

Nazwisko: .........................................................................................................  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UWAGA! 

Proszę wskazać kolejność wyboru dla maksymalnie dwóch oddziałów: 

1 – oddział pierwszego wyboru   2 – oddział drugiego wyboru 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 ODDZIAŁ OGÓLNY 

 

 ODDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY (klasa tematyczna) 
 (wymagane oceny co najmniej dobre z matematyki, przyrody, informatyki i zachowania) 

 (dodatkowe 2 godziny zajęć edukacyjnych w zakresie matematyczno-przyrodniczym) 

 

ODDZIAŁ HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWY (klasa tematyczna) 
(wymagane oceny co najmniej dobre z języka polskiego, historii, języka obcego i zachowania) 

 (dodatkowe 2 godziny zajęć edukacyjnych w zakresie humanistycznym i języka obcego) 

 

 ODDZIAŁ PIŁKA RĘCZNA/PŁYWANIE (klasa tematyczna) 
 (4 godz. WF + 2 godziny zajęć edukacyjnych w zakresie piłki ręcznej/pływania) 

 

 ODDZIAŁ SPORTOWY – PIŁKA NOŻNA CHŁOPCY  
 (wymagane zaliczenie próby sprawnościowej,14 godzin zajęć wychowania fizycznego) 

 

 

Wybór języków obcych (zaznacz właściwy zestaw): 
 

JĘZYK OBCY 

 

JĘZYK ANGIELSKI - KONTYNUACJA, JĘZYK NIEMIECKI - OD PODSTAW 

 

 
 

JĘZYK NIEMIECKI - KONTYNUACJA, JĘZYK ANGIELSKI - OD PODSTAW 

 
w szczególnych przypadkach języki do uzgodnienia 

(zgłosić przy składaniu zgłoszenia/wniosku, jeden język obcy musi być kontynuacją): 

 

     JĘZYK …………………..- KONTYNUACJA, JĘZYK …………………… - OD PODSTAW 

 
 
  

 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------- 

data, podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 


