ZARZĄDZENIE NR 112/2016
BURMISTRZA BRODNICY
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia wzoru zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru
wniosku o przyjecie kandydata do szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Miasta
Brodnica
Na podstawie art. 20v ustawy z dnia 7 września 1991 r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)1) zarządzam, co
następuje:
§ 1. Wprowadzam wzór zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1.
§ 2. Wprowadzam wzór wniosku o przyjecie kandydata do:
1) klasy pierwszej szkoły podstawowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2;
3) oddziału sportowego w szkole podstawowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom:
1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brodnicy, ul. 3 Maja 2;
2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy, ul. Kolejowa 62;
3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy, ul. Nowa 34;
4) Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II w Brodnicy, ul. Matejki 5.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia
wzoru zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum, wniosku o
przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brodnicy
Jarosław Radacz

.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 35, poz. 64 i poz. 195.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 19.04.2016 r.

Data wpływu zgłoszenia

Numer nadany przez szkołę

…..........................................................
Nazwisko i imię zgłaszającego

…..........................................................
Adres do korespondencji

…...........................................................
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr ….. w Brodnicy
Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy
Szkoła Podstawowa nr ........
ZGŁOSZENIE
kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej

I. Dane dotyczące kandydata
Imię

Nazwisko

Data
urodzenia

1

PESEL

Adres miejsca
zamieszkania
kandydata

II. Dane dotyczące rodziców kandydata

Rodzaj danych

RODZIC

RODZIC

Wypełnia
szkoła

Imię i nazwisko
Adres miejsca zamieszkania
(miejscowość, kod pocztowy, ulica,
2
nr domu, mieszkania)
Numery telefonów
Adres poczty elektronicznej
Pouczenie:
1. Obowiązek podawania w zgłoszeniu danych identyfikacyjnych wynika z przepisu art. 20e ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
2. Dane zawarte w zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie do spraw związanych z realizacją obowiązku
szkolnego prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2156, z póżn. zm.)
3. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor Zespołu Szkół nr 1/ Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr …………………… w Brodnicy.

Brodnica, dn. ….........................................

…..............................................................
czytelny podpis zgłaszającego - rodzica

1). W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2). Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu. Zgodnie z art. 26 KC „Art. 26 § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce
zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone
wykonywanie władzy rodzicielskiej.§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce
zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u
żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.”

Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia……………………………..
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 19.04.2016 r.

Data wpływu wniosku

Numer nadany przez szkołę

…..........................................................
Nazwisko i imię wnioskodawcy

…..........................................................
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

…...........................................................
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr ….. w Brodnicy
Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy
Szkoła Podstawowa nr ................................................
WNIOSEK
o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

I. Dane dotyczące kandydata
Imię

Nazwisko

Data
urodzenia

1

PESEL

Adres miejsca
zamieszkania
kandydata

II. Dane dotyczące rodziców kandydata

Rodzaj danych

RODZIC

RODZIC

Wypełnia
komisja
rekrutacyjna

Imię i nazwisko
Adres miejsca zamieszkania
(miejscowość, kod pocztowy, ulica,
2
nr domu, mieszkania)
Numery telefonów
Adres poczty elektronicznej

III. Informacja o wyborze szkoły – wypełniamy, gdy wniosek został złożony równocześnie do innych szkół.
Wnioskodawca może złożyć wniosek o przyjęcie kandydata do nie więcej niż trzech szkół. Zobowiązany jest
wówczas wpisać w tabeli kolejność wybranych szkół i przyznać punkty od 3 do 1 – od najbardziej do najmniej
preferowanej szkoły.
Publiczne szkoły podstawowe w Brodnicy

punkty

Wypełnia komisja
rekrutacyjna

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 3 Maja 2
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kolejowa 62
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Nowa 34
Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Matejki 5

1). W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2). Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu. Zgodnie z art. 26 KC „Art. 26 § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce
zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone
wykonywanie władzy rodzicielskiej.§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce
zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u
żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.”

1
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 19.04.2016 r.

IV. Kryteria rekrutacyjne wskazane w Uchwale Nr XIV/94/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16
lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
poz. 620)
W rubryce właściwej proszę wstawić znak X. Dokumenty potwierdzające kryterium oraz oświadczenia należy
dołączyć do wniosku.
Dokument
TAK
NIE Odmawiam Wypełnia

Lp

Kryterium

potwierdzający
spełnienie
kryterium

podania
danych3

komisja
rekrutacyjna

Oświadczenie

1

Miejsce zamieszkania kandydata na
terenie Gminy Miasta Brodnica

2

Oświadczenie
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do
szkoły wchodzącej w skład danego
zespołu szkół lub szkoły albo przedszkola
wchodzącego w skład zespołu szkolnoprzedszkolnego, do którego został złożony
wniosek

3

Oświadczenie
Zatrudnienie przynajmniej jednego z
rodziców kandydata na podstawie umowy
o pracę, wykonywanie pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej lub prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie
Gminy Miasta Brodnicy

Pouczenie:
1. Obowiązek podawania we wniosku danych identyfikacyjnych i dotyczących kryteriów wynika z przepisu art.
20 t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
2. Dane zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustaw z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z póżn. zm.)
3. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
Zespołu Szkół nr 1/Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr …………………… w Brodnicy.

Brodnica, dn. ….........................................

…..............................................................
czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica

Załączniki:
1.
2.
3.

3

Odmowa podania danych powoduje, że kryterium nie będzie brane pod uwagę mimo, że faktycznie istnieje i nie będzie
stanowić podstawy odwołania.

2
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 112/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 19.04.2016 r.

Data wpływu wniosku

Numer nadany przez szkołę

…..........................................................
Nazwisko i imię wnioskodawcy

…..........................................................
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

…...........................................................
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr ….. w Brodnicy
Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy
Szkoła Podstawowa nr ................................................
WNIOSEK
o przyjęcie do oddziału sportowego w szkole podstawowej

I. Dane dotyczące kandydata
Imię

Nazwisko

Data
urodzenia

1

PESEL

Adres miejsca
zamieszkania
kandydata

II. Dane dotyczące rodziców kandydata

Rodzaj danych

RODZIC

RODZIC

Wypełnia
komisja
rekrutacyjna

Imię i nazwisko
Adres miejsca zamieszkania
(miejscowość, kod pocztowy, ulica,
2
nr domu, mieszkania)
Numery telefonów
Adres poczty elektronicznej

III. Informacja o wyborze szkoły – wypełniamy, gdy wniosek został złożony równocześnie do innych
publicznych szkół podstawowych. Proszę wpisać punkty od 3 do 1 - od najbardziej do najmniej preferowanej
szkoły.
Publiczne szkoły podstawowe w Brodnicy

punkty

Wypełnia komisja
rekrutacyjna

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 3 Maja 2
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kolejowa 62
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Nowa 34
Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Matejki 5

1). W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2). Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu. Zgodnie z art. 26 KC „Art. 26 § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce
zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone
wykonywanie władzy rodzicielskiej.§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce
zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u
żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.”

1
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 112/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 19.04.2016 r.

IV. Uzyskane tytuły w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty.
Nazwa konkursu przedmiotowego

Tytuł

Dokument

Wypełnia komisja
rekrutacyjna

Zaświadczenie

V. Warunki przyjęcia do oddziału sportowego
Lp.

Warunek
Dokument potwierdzający spełnienie warunku

1 Bardzo dobry stan zdrowia

Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego
sportu wydane 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

2 Zgoda rodziców

Zgoda rodziców wyrażona na piśmie na uczęszczanie do
oddziału sportowego

3 Pozytywne wyniki prób
sprawności fizycznej

Udokumentowane wyniki prób sprawności fizycznej
ustalonych przez komisje rekrutacyjną

Wypełnia
komisja
rekrutacyjna

VI. Kryteria II etap rekrutacji
W rubryce właściwej proszę wstawić znak X. Dokumenty potwierdzające kryterium oraz oświadczenia należy
dołączyć do wniosku.
Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium3

1

wielodzietność
rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata

2

niepełnosprawność
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności

3

niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn.zm.)

4

niepełnosprawność
obojga rodziców

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

TAK NIE

Odmawiam
podania
danych4

Wypełnia
komisja
rekrutacyjna

3) Orzeczenia w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczone zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu
postępowania administracyjnego albo jako odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez rodziców kandydata. Oświadczenie o wielodzietności oraz samotnym wychowywaniu kandydata w oryginale.
4) Odmowa podania danych powoduje, że kryterium nie będzie brane pod uwagę mimo, że faktycznie istnieje i nie będzie
stanowić podstawy odwołania.

2
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 112/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 19.04.2016 r.

kandydata

27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn.zm.)

5

niepełnosprawność
rodzeństwa
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.
721, z późn.zm.)

6

samotne
wychowywanie
kandydata w
rodzinie

Prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem

7

objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Dokument poświadczający 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, z
późn. zm.)

Pouczenie:
1. Obowiązek podawania we wniosku danych identyfikacyjnych i dotyczących kryteriów wynika z przepisu art.
20 t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
2. Dane zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustaw z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z póżn. zm.)
3. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
Zespołu Szkół nr 1/Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr …………………… w Brodnicy.

Brodnica, dn. ….........................................

…..............................................................
czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica

Załączniki:
1. Zaświadczenie/a o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty konkursów przedmiotowych
2. Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu
3. Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego
4. Dokumenty potwierdzające wyniki prób sprawności fizycznej
5. Dokumenty potwierdzające kryteria II etapu rekrutacyjnego …….. szt.

3
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