Miejsce na
zdjęcie

Wniosek o przyjęcie do gimnazjum
Proszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………….………………………..…..….............................
(imię i nazwisko)

do klasy pierwszej Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni w roku szkolnym 2016/ 2017.
Września, dnia………………………………

.......…………………………………………….
Podpisy rodziców / opiekunów prawnych

Proszę wypełniać czytelnie drukowanymi literami.

1. Dane ucznia/uczennicy:
imię pierwsze

imię drugie
nazwisko

dzień

miesiąc

rok urodzenia

numer ewidencyjny PESEL

miejsce urodzenia

województwo

Adres zameldowania:

kod pocztowy

miejscowość
ulica

nr domu

nr mieszkania

Adres zamieszkania: (należy wypełnić w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż zameldowania)

kod pocztowy

miejscowość
ulica

nr domu

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów ucznia/uczennicy:
imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna
adres, jeżeli jest inny niż dziecka

imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki

3. Kontakt:
numer telefonu domowego:
do pracy ojca:
komórkowy ojca:
email ojca:

adres, jeżeli jest inny niż dziecka

do pracy matki:
komórkowy matki:
email matki:

nr mieszkania

Czy dziecko było badane w Poradni Psych.Pedag.? Kiedy? (podać datę)

TAK



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

NIE



(data)

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy /
świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich i mojego dziecka w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji oraz zakresie
zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych w czasie, gdy dziecko jest uczniem Gimnazjum nr 2 im. A.
Prądzyńskiego we Wrześni zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U.97 Nr.133 poz. 883)
Dane objęte są ochroną i wykorzystywane tylko do prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz kontaktów
z rodzicami.

Września, dnia………………………………

…………………………………………
podpis rodzica / opiekuna prawnego

4. Informacje dotyczące oczekiwań edukacyjnych
(wstawić „1” przy klasie pierwszego wyboru, „2” przy klasie drugiego wyboru)

 Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim i niemieckim
 Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim i hiszpańskim
 Klasa matematyczno - informatyczna
 Klasa europejska z językiem angielskim i hiszpańskim
 Klasa europejska z językiem angielskim i niemieckim
 Klasa sportowa o profilu piłka nożna
 Klasa sportowa o profilu piłka siatkowa
 Klasa ogólna
5. Informacje dodatkowe:
Liczba dzieci w rodzinie:

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym 2016/2017 , będzie uczęszczało do tej szkoły:
Rodzice lub jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata pracuje
w miejscowości należącej do obwodu naszej szkoły:
Rodzice lub jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata
jest absolwentem naszej szkoły:
Września, dnia………………………………

…………………………………………….
podpis rodzica / opiekuna prawnego

Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego
ul Słowackiego 41
62-300 Września
tel. (61) 436 02 17 fax. (61) 436 66 85
e-mail:gimnazjum-2@wrzesnia.pl
http://www.gimnazjum-2.wrzesnia.pl

