
 

Formularz zgłoszenia ucznia  
do klasy pierwszej  
 

Miejskiego Gimnazjum w Zielonce   
 

Szkoła podstawowa nr ………..                
 
Imię (drugie imię) i nazwisko dziecka: (drukowanymi literami) 

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

PESEL dziecka ………………………………………………..…………..…………………………………………………………… 

Miejsce urodzenia   …………………………………………………..…………………………………………………………… 

Obywatelstwo  ………………………………….. 

Status:  uchodźcy/ pobyt tolerowany/ochrona uzupełniająca/ ochrona czasowa/czas oznaczony    
* podkreślić prawidłowy 

Adres e-maila dziecka: ………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania dziecka wraz z kodem pocztowym:                                  

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

Adres zameldowania dziecka wraz z kodem pocztowym:                                
 …………………………………………………..……………………………………………………….…….……....…………….……... 

Dane Rodziców: 

Imię i nazwisko matki:………………………………………………………………………….………..……..……...……...…… 

Telefon  komórkowy, domowy:……………………………………………………………………..…………………………… 

e-mail matki: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko ojca :…………………………………………….……………………………….………………………………….. 

Telefon komórkowy , domowy: ………………………………………………………………………………………………... 

e-mail ojca: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania rodziców:…………………………………….……………………..……………………..…………… 

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

Nazwa i adres szkoły obwodowej: (wypełnia uczeń zameldowany poza Zielonką) 
……………………………………….......................................................................................……………………… 
 

Zgoda na objęcie córki/syna opieką pedagogiczno- psychologiczną w szkole: 

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w celu dostosowania wsparcia do indywidualnych potrzeb  
rozwojowych i edukacyjnych dziecka. 

                                            □ tak          □ nie 

Uwagi:……………...………………………………………………………………………………………………………….………….…………….…… 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych osobowych przez Miejskie Gimnazjum w Zielonce, do  wewnętrznego użytku szkoły  

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  

z dn. 29.08.1997r., art. 24 ust.1. 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie ich na terenie szkoły. 

Wyrażam zgodę na publikację podstawowych danych, wizerunku i osiągnięć na stronie internetowej szkoły.    
 

          Zielonka, dn. ………………….…………..…………                        Podpis rodzica ………………………………………… 

Zasady rekrutacji 
do Miejskiego Gimnazjum w Zielonce 

                                        rok szkolny 2016/2017 
 
 

Zgodnie z zarządzeniem nr  5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów 

składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017. 
 

 

Rekrutacja do klas pierwszych odbywać się będzie wg następujących zasad: 
 

1. Od 11 kwietnia do 28 czerwca w godz. od 8
00

 do 15
00 

zainteresowani składają 

     w  sekretariacie gimnazjum następujące dokumenty w przezroczystej koszulce: 

a. formularz zgłoszenia ucznia 

b. dwie fotografie podpisane na odwrocie (nazwisko i imię, data urodzenia,  

 adres zamieszkania) 

c. ewentualnie kopię opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

d. uczniowie spoza Zielonki dołączają kserokopie świadectwa z kl. 5  

wraz z  podaniem  skierowanym do dyrektora szkoły, uwzględniającym powód 

dla którego dziecko pragnie uczęszczać do naszej szkoły. 

2. Od 24 czerwca 28 czerwca do godz. 1500 absolwenci szkół podstawowych składają 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu zewnętrznego. 

3. Do 15 lipca do godz. 1500 ogłoszone zostaną listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do 

klas pierwszych gimnazjum. 

4.  25 i 26  sierpnia do godz. 1600 – składanie podań ( odwołań) do Dyrektora szkoły. 

5.  29 sierpnia godz. 1600- ostateczne wyniki rekrutacji. 

6. Kartę zdrowia i kartę szczepień przekazują szkoły z Gminy Zielonka ( uczniowie spoza 

 obwodu proszeni są o przyniesienie kart). 

 

 Adres dziennika elektronicznego - https://uonetplus.vulcan.net.pl/zielonka 
 Pragniemy poinformować, że podczas uroczystości szkolnych i państwowych oraz w dniu 
 galowym przypadającym w każdy poniedziałek obowiązuje uczniów strój galowy. 

Przez strój galowy należy rozumieć białą bluzkę koszulową/koszulę oraz ciemną 
spódnicę/spodnie.  

 DRES jest strojem, który akceptujemy tylko na lekcjach wychowania fizycznego .  
 Na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

(wypełnia gimnazjum) 

PUNKTY 

   świadectwo zaświadczenie 

  
 

 OPINIA 
( złożona do sekretariatu) 

tak nie 


