
Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie  

ul. 11 Listopada 2 05-250 Radzymin, tel. 22-786-72-79, fax 22-763-08-40, 

 e-mail: gim1-radzymin@o2.pl 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO GIMNAZJUM 
(dla uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum) 

 

I  DANE OSOBOWE KANDYDATA 

 

Imię i nazwisko ucznia  

 

PESEL* 

 

            

Data i  miejsce urodzenia  

 

 

Adres zamieszkania  

 

 

*w przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

II  DANE OSOBOWE RODZICÓW 

 

 MATKA OJCIEC 

Imię i nazwisko 

 

  

Adres zamieszkania 

 

  

Telefon 

 

  

Adres e-mail 

 

  

 

III  Wybrany oddział  (pokreśl właściwy): 

 ogólny,   

 sportowy,     

 językowy – innowacja pedagogiczna z  j. angielskiego,                                   

 językowy – innowacja pedagogiczna z j. francuskiego 

IV  Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do innego gimnazjum 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednego 

gimnazjum, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół w kolejności od najbardziej do najmniej 

preferowanych.  

 

1. Pierwszy wybór: ………………………………………………………………… 

2. Drugi wybór: ……………………………………………..……………………… 

3. Trzeci wybór: …………………………………………….……………………… 

 

 

 



 
 V   Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych Uchwałą Nr 199/XVI/2016 Rady Miejskiej         w Radzyminie z dnia 27 

stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia(zmieniona Uchwałą Nr 217/XVII/2016 z dnia 24 lutego 2016r.) 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum  
(wypełniają rodzice składający wniosek) 

*Proszę wpisać „TAK” obok kryterium, które komisja rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę i do którego będą 

dołączone dokumenty potwierdzające jego spełnienie. 

 Kryteria 

brane pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

Punkty 

przypisane 

do kryteriów 

Dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryteriów 

Zgłoszenie 

kryterium 
do oceny 

(proszę 

wpisać TAK) 

1 Oboje lub jeden rodzic 

kandydata rozliczają podatek 

dochodowy od osób 

fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym w Wołominie z 

podaniem miejsca 

zamieszkania na obszarze 

gminy Radzymin 

32 punkty 

w 

przypadku 

obojga 

rodziców 

 

24 punkty 
w 

przypadku 

jednego 

rodzica 

Jeden z poniższych dokumentów: 

- kopia pierwszej strony rocznego 

zeznania podatku dochodowego z 

potwierdzeniem jego złożenia w 

urzędzie skarbowym właściwym dla 

miejsca zamieszkania w Gminie 

Radzymin 

- kopia formularza ZAP-3/NIP-3 z 

potwierdzeniem jego złożenia w 

urzędzie skarbowym właściwym dla 

miejsca zamieszkania w Gminie 

Radzymin 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

2 Kandydat zamieszkuje na 

terenie Gminy Radzymin 
16 punktów  Oświadczenie rodzica  

3 Niepełnosprawność kandydata 4 punkty 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, z późn. zm.) 

 

4 Kandydat, którego 

przynajmniej jeden rodziców 

świadczy pracę na rzecz 

zakładu pracy 

zlokalizowanego na terenie 

obwodu szkoły 

2 punkty Zaświadczenie pracodawcy o 

zatrudnieniu albo zaświadczenie o 

wykonywaniu pracy na podstawie 

umowy cywilnoprawnej w zakładzie 

pracy zlokalizowanym na terenie 

obwodu szkoły  lub aktualny wydruk 

(wykonany nie wcześniej niż na 3 dni 

przed złożeniem wniosku) ze strony 

internetowej Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej 

lub Krajowego Rejestru Sądowego, 

potwierdzający prowadzenie 

działalności na terenie obwodu szkoły.  

 

5 Kandydat, którego rodzeństwo 

w roku szkolnym, na który 

będzie prowadzona rekrutacja , 

będzie kontynuowało edukację 

w wybranej szkole 

2 punkty Oświadczenie rodzica kandydata  



 

 

VI  Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych: 

 
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne 

ze stanem faktycznym.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz rodziców zgodnie z Ustawą      o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 )  w związku z prowadzeniem spraw 

uczniowskich.  

3. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści oraz ich poprawiania. 

 

 

 

 

Radzymin, …………………….                                    …………………………………………. 

                                                                                          (czytelny podpis rodzica) 


