………………………….., dn. …………
Miejscowość

WNIOSEK
Proszę o przyjęcie syna/córki do klasy …….. Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej
w roku szkolnym 2016/2017 do klasy: (proszę zaznaczyć TYLKO jedną opcję)

o podstawowym ramowym planie nauczania
sportowej
integracyjnej
I. Dane osobowe ucznia /wypełnić pismem drukowanym/
Imię …………………………………………….

Drugie imię …………………………………….

Nazwisko ………………………………………

PESEL …………………………………………

Data ur. ………………………………………...

Miejsce ur. ………………………………………

Adres zamieszkania (stały/tymczasowy *) …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania (stały/tymczasowy *) .............................................................................................
……………………..…………………………………………………………………………………….
II. Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego

III. Dane osobowe matki/opiekunki prawnej

Imię ………………………………………….

Imię ………………………………………….

Nazwisko ……………………………………

Nazwisko ……………………………………

Adres zamieszkania …………………………

Adres zamieszkania …………………………

……………………………………………….

……………………………………………….

Tel. kontaktowy ……………………………..

Tel. kontaktowy ……………………………..

IV. Informacje dotyczące edukacji w szkole podstawowej
Obecnie syn/córka * uczęszcza do kl. ……... Szkoły Podstawowej nr…..........................
w ………………………………………………………………………………….
Uczy się jako obowiązkowego języka angielskiego / niemieckiego*
V. Deklaracja
Proszę o zorganizowanie dla mojego dziecka nauki religii w ramach planu zajęć szkolnych do czasu
ukończenia przez dziecko gimnazjum.
TAK / NIE
………………………………………
podpisy rodziców

VI. Decyzja rodziców dotycząca wyboru gimnazjum
szkoła pierwszego wyboru

szkoła drugiego wyboru

szkoła trzeciego wyboru

* niepotrzebne skreślić

VII. Dodatkowe informacje o dziecku (niepotrzebne skreślić)
1. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności?
TAK / NIE
2. Czy dziecko posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?
TAK / NIE
3. Czy dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?
TAK / NIE
W przypadku odpowiedzi TAK na którekolwiek z powyŜszych pytań, prosimy
o dostarczenie opinii/orzeczenia wraz z wnioskiem do 10 czerwca 2016r.
Pozostałe dokumenty:
•
•
•

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub kserokopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem,
oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu lub kserokopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem,
2 zdjęcia legitymacyjne z wypisanymi na odwrocie pismem drukowanym danymi
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres, PESEL)

naleŜy dostarczyć do 28 czerwca 2016r.
Uczniowie, którzy dostarczyli kserokopie, potwierdzają ostateczną decyzję podjęcia nauki
w Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej poprzez złoŜenie oryginałów dokumentów
do 20 lipca 2016r.
Oświadczam, Ŝe dane przedłoŜone w niniejszej deklaracji i oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. WyraŜam zgodę na
ich przetwarzanie zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 1 oraz art. 27.2 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.
(tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. 2015. poz. 2135) przez administratora danych
Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej, ul. Lipowa 9. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie
procesu rekrutacyjnego. Dane będą przekazywane tylko takim odbiorcom, którzy uczestniczą w realizacji naboru w ramach
odrębnych przepisów prawa (jednostki organizacyjne i nadzorujące). Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do
treści podanych danych oraz ich poprawiania.

………………………………………………………………..
podpisy rodziców/opiekunów prawnych

