
                                                                       

   NABÓR 2013
   PODANIE O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM 
   NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Dane kandydata

Dane osobowe kandydata

PESEL

Imię I                                              Imię II                                            Nazwisko

Data urodzenia                                Miejsce urodzenia                             Województwo

Adres zamieszkania

Ulica                                                                          Nr domu                                   Nr lokalu

Kod                                       Miejscowość

-

Województwo                                          Powiat                                          Gmina

Adres zameldowania stałego kandydata (wypełnić, jeśli jest inny niż 
zamieszkania)

Ulica                                                                          Nr domu                                   Nr lokalu

Kod                                       Miejscowość

-

Kontakt

Telefon domowy                              Telefon komórkowy                            E-mail

Inne informacje o uczniu

Nazwa poprzedniej szkoły                                                            Miejscowość 

Nauczane języki obce                                                            
w szkole poza szkołą

Gimnazjum obwodowe (jeśli zgłoszenie do gimnazjum poza obwodem)

Nazwa                                                                        Miejscowość

Województwo                                  Powiat                                             Gmina

Deklaracja 

W szkole będę uczęszczał (a) na zajęcia (wybieramy religię lub etykę i wpisujemy poniżej)



Dane rodziców/opiekunów prawnych
Dane matki/opiekunki prawnej

Imię                                               Nazwisko                                         Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania

Adres zameldowania stałego (wypełniamy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Nazwa i adres zakładu pracy                                                                            Telefon

Dane ojca/opiekuna prawnego

Imię                                               Nazwisko                                         Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania

Adres zameldowania stałego (wypełniamy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Nazwa i adres zakładu pracy                                                                            Telefon

Deklaracja

Oświadczamy,  że  dane  przedłożone  w  niniejszym  podaniu  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym. 
Niniejszym dobrowolnie wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, 
w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do gimnazjum. Nadto w przypadku 
zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych gimnazjum oraz 
organowi założycielskiemu i  organowi  uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami  oświatowymi w zakresie 
związanym z procesem kształcenia  i  przetwarzanie  tych danych przez te  podmioty . Przetwarzanie  danych 
odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z  
późniejszymi zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych 
osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwej gimnazjum.

Wyrażamy  również  zgodę  na  rejestrowanie  wizerunku  podczas  zajęć  i  uroczystości  szkolnych  i 
wykorzystywanie  tego  wizerunku  poprzez  umieszczanie  zdjęć  na  stronie  internetowej  szkoły  oraz  w  celu 
promocji szkoły.

W przypadku przyjęcia mnie do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku zobowiązuję 
się do przestrzegania Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych.

…………………………………………………………                                       ………………………………………………………………………………
           Podpis kandydata                                                                 Podpisy 
rodziców/opiekunów prawnych

Dokumenty potrzebne do złożenia w szkole

1. Podanie kandydata (do odebrania w sekretariacie lub pobrania ze strony szkoły).

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3. Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu.

4. Kserokopia aktu urodzenia.

5. 1 zdjęcie.


