Dyrektor
………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły

………………………………………………………
Uwaga: wniosek wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY „I”
Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
Imię (Imiona) kandydata
Nazwisko kandydata
Pesel
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość

Data urodzenia
(na podstawie aktu urodzenia)
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Imię i nazwisko ojca – opiekuna prawnego*
Adres zamieszkania

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej (mail)**
Imię i nazwisko matki – opiekuna prawnego*
Adres zamieszkania

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej (mail)**
*niepotrzebne skreślić
**wypełnić, jeśli rodzic adres mailowy posiada
Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane dla potrzeb związanych z przyjmowaniem do szkoły,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły do której zgłoszenie zostało złożone.
Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia
1. Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z przyjęciem
kandydata do szkoły i prowadzeniem dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane zbierane są w celu szybkiego kontaktu w nagłych
okolicznościach z rodzicami i poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom szkoły, którzy są
zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. (podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19.02.2002r. w sprawie
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 225 z późniejszymi zmianami).

……………………………………..
Data, Podpis matki/ opiekuna

….....................................................
Data, Podpis ojca / opiekuna

Informacja o złożeniu wniosków o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy
publicznych gimnazjów
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku do więcej niż jednego gimnazjum, zobowiązany
jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych
1. Pierwszy wybór
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
1. Drugi wybór
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Trzeci wybór
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

........................................................
Data, podpis ucznia

……………………………………..
Data, Podpis matki/ opiekuna

….....................................................
Data, Podpis ojca / opiekuna

1.

Zgodnie z art.20za. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech szkół.

2.

Zgodnie z art.20 t ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

Wybór języka obcego
W gimnazjum w Zebrzydowicach obowiązkowym językiem obcym dla
wszystkich uczniów jest język angielski. Natomiast drugim językiem obcym,
obowiązkowym dla ucznia, jest do wyboru język niemiecki lub język francuski.
Wybieram naukę języka……………………………………………….jako drugiego obowiązkowego
języka obcego.
j. francuski lub j. niemiecki)
……………………………………………………
Data podpis ojca/opiekuna

……………………………………………….
Data podpis ucznia

…………………………………………………..
Data podpis matki/opiekuna

Deklaracja
Deklaruję uczestnictwo w lekcjach religii (niepotrzebne skreślić):
Rzymsko-katolickiej
Ewangelicko-augsburskiej
Innej(wpisać jakiej)……………………………………………………..
Nie deklaruję

………………………………………………..

………………………………….

Data podpis ojca/opiekuna

Data podpis ucznia

…………………………………………………..
Data podpis matki/opiekuna

Deklaracja
Deklaruję uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia w rodzinie(niepotrzebne skreślić):
tak

nie

……………………………………………………

……………………………………………….

Data podpis ojca /opiekuna

Data podpis ucznia

…………………………………………………..
Data podpis matki/opiekuna

Zgoda na udział w zajęciach na basenie-nauka pływania
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………
Ucznia/uczennicy Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
w zajęciach na basenie w ramach lekcji wychowania fizycznego.*)
2. Nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………
ucznia/uczennicy Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach w zajęciach na basenie
ze względu na………………………………………………………………………………………………………………………*)

………………………………………………

………………………………………………..

Data i podpis ojca/opiekuna

Data i podpis matki/opiekuna:

____________________________
*) proszę wypełnić właściwe.

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz klasy
i szkoły mojego dziecka w mediach, gazecie lokalnej, na stronie internetowej szkoły, na gazetkach
szkolnych itp., w celu promowania osiągnięć uczniów i dokumentowania wydarzeń szkolnych.

.............................................
Data i podpis ojca/opiekuna

...................................................
Data i podpis matki/opiekuna:

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przesyłanie ważnych informacji dotyczących mojego dziecka drogą
mailową na adres mojej poczty elektronicznej, podany w niniejszym wniosku.

.............................................
Data i podpis ojca/opiekuna

...................................................
Data i podpis matki/opiekuna:

