Dane rodziców (opiekunów prawnych)
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Adres e- mail:

Pani Iwona Zdunek
Dyrektor

Nr telefonu:

Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II
w Płoosku

ZGŁOSZENIE / WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GIMNAZJUM
Zwracam się z prośbą o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum ze wskazaniem na klasę:
I A - ogólna z dodatkową geografią z elementami języka angielskiego
I B - ogólna z dodatkową matematyką i dodatkowym językiem rosyjskim
I C - ogólna z dodatkową chemią
I D - ogólna z dodatkową historią z elementami języka angielskiego
Mojego syna/córki:
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia……………………………………………………………………………… (dzieo, miesiąc- słownie, rok)
Miejsce urodzenia………………………………………, województwo…………………………………..
PESEL……………………………………..
Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(kod, miejscowośd, ulica, nr domu i mieszkania)

Uczeo jest* : sierotą, półsierotą, przebywa w domu dziecka, w rodzinnym domu dziecka, w domu
rodzinnym, w rodzinie zastępczej, posiada orzeczenie kwalifikacyjne lub opinię poradni
psychologiczno – pedagogicznej.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (w celach statystycznych, realizacji spełniania obowiązku szkolnego, związanych z informacjami o postępach w nauce i
zachowaniu), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., i ochronie danych osobowych (Dz U. Nr 133, poz. 883, tj. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z
2002r.) ww. dane podlegają ochronie prawnej i mogą byd wykorzystane tylko do użytku wewnętrznego.

……………………………………, dnia ………………………………… 2015r.

……………………………………….

(miejscowośd)

(podpis rodzica/opiekuna)

*właściwe podkreślid
Podanie o przyjęcie do Gimnazjum należy złożyć do 08 maja 2015r.

Informacje dodatkowe o rodzicach/opiekunach prawnych (dane nieobowiązkowe):
Miejsce pracy ojca (prawnego
opiekuna)…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa i adres zakładu pracy / emeryt / rencista / nie pracuje)
Miejsce pracy matki (prawnego opiekuna)………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa i adres zakładu pracy / emeryt / rencista / nie pracuje)

Informacje dodatkowe dotyczące kandydata:
1. Wybieram, jako drugi obowiązkowy język obcy: język rosyjski, język niemiecki, język
francuski*
2. Czy wcześniej uczyłam/e, się tego języka:

tak, nie *

3. Zainteresowania ucznia………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
4. Osiągnięcia szkolne (konkursy, zawody sportowe, inne) ………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Załączniki:
1. Świadectwo ukooczenia szkoły podstawowej (do wglądu) i zaświadczenie ze sprawdzianu (do wglądu) oraz
karta zdrowia dziecka;
- ostateczny termin: środa po zakooczeniu roku szkolnego (tj. 01.07.2015r..)
2. Jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie – imię, nazwisko, data urodzenia)
3. Orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (ksero)

*właściwe podkreślić

