
                           

       

Zarządzenie Nr 5/2018 

Burmistrza Miasta Mława  

z dnia 11 styczeń 2018 r. 

 

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV oraz VII 

szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Mława w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Na podstawie art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Burmistrz Miasta 

Mława zarządza, co następuje: 

§ 1 

Rodzice uczniów szkół podstawowych mogą składać wnioski, o których mowa 

w art. 205 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, o przyjęcie ucznia  

do klasy IV szkoły podstawowej, do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej  

z przekształcenia gimnazjum prowadzonego przez Miasto Mława, w terminie od 15 stycznia 2018 r. 

do 16 marca 2018 r. 

§ 2 

Rodzice uczniów szkół podstawowych mogą składać wnioski, o których mowa 

w art. 205 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, o przyjęcie uczniów  

do klasy VII szkoły podstawowej, do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej  

z przekształcenia gimnazjum prowadzonego przez Miasto Mława, w terminie od 15 stycznia 2018 r. 

do 16 marca 2018 r. 

§ 3 

Wprowadza się jednolity wzór wniosku o przeniesienie do publicznej szkoły 

podstawowej powstałej z przekształconego gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest 

Miasto Mława stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§4 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych powstałych  

z przekształconych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Mława. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Sławomir Kowalewski 

 

Burmistrz Miasta Mława 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 5/2018 

Burmistrza Miasta Mława 

z dnia 11 stycznia 2018 r. 

WNIOSEK O PRZENIESIENIE 

DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

POWSTAŁEJ Z PRZEKSZTAŁCENIA GIMNAZJUM 
 

Dyrektor  
……………………………………….…………………………. 

……………………………………….…………………………. 

……………………………………….…………………………. 

 (nazwa i adres szkoły podstawowej) 

 

Proszę o przyjęcie z dniem 1 września 2018 r. mojego dziecka 

 

....................................................................................................................., PESEL dziecka: .................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka)  (w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 

do klasy IV / VII* od roku szkolnego 2018/2019. 

I Dane adresowe 

Adres zamieszkania dziecka: ................................................................................................................... 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) dziecka:.............................................................................. 

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

Adres zameldowania dziecka:.................................................................................................................. 

II Dane dotyczące rodziny 

MATKA      OJCIEC 

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

Telefon kontaktowy: ...……..………………………..…. Telefon kontaktowy: ...……..………………………..…. 

Adres e-mail: ...………………………...……………….…  Adres e-mail: ...………………………...……………….…  

III Obecnie dziecko uczęszcza: 

do klasy III / VI* A, B, C, D, E* Szkoły Podstawowej Nr  ……………………………………………………..…..……… 

   (numer i adres szkoły) 
Informacje dodatkowe dla rodziców: 

1. Termin złożenia wniosku od 15 stycznia 2018 r. do 16 marca 2018 r. w sekretariacie szkoły 

podstawowej powstałej z przekształconego gimnazjum, do której dziecko ma zamiar uczęszczać  

od roku szkolnego 2018/2019. 

2. Oddział w szkole podstawowej powstałej z przekształconego gimnazjum zostanie utworzony, jeżeli 

zgłosi się do niego minimum 20 uczniów. 

3. W przypadku nieutworzenia oddziału (do dnia 16 marca 2018 r.), dziecko pozostaje  

w dotychczasowej szkole podstawowej. 

4. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor szkoły podstawowej,  

do której wniosek złożono. 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 233  ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) w powiązaniu z art. 20t ust. 6 

ustawy o systemie oświaty, informujemy, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem 

faktycznym, na dzień złożenia niniejszego wniosku. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb 

związanych z przyjęciem dziecka do szkoły podstawowej zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
 

 
………………………….   ……………………………………………………… 
(Miejscowość i data)  (czytelny podpis rodziców/opiekunów) 
 

* niewłaściwe skreślić 


