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                                                                                                                Data wpływu ………………….godz. …….. 

        Liczba załączników …………………………. 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA Z OBWODU SZKOŁY DO  

GIMNAZJUM MIEJSKIEGO IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika 

w Sierpcu w roku szkolnym 2016/2017  ( zgłoszenie proszę wypełnić drukowanymi literami) 

I DANE OSOBOWE KANDYDATA DO GIMNAZJUM 

NAZWISKO:  

 

IMIĘ:                                                                              DRUGIE IMIĘ: 

 

DATA URODZENIA:                                                                             

 

PESEL 

 

 JESTEM UCZNIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR ………..W …………………………… KL. 6 ……. 

 

JĘZYK OBCY, KTÓREGO DZIECKO UCZYŁO SIĘ OBOWIĄZKOWO W SZKOLE PODSTAWOWEJ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DANE ADRESOWE UCZNIA: 

ADRES ZAMIESZKANIA:………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRES ZAMELDOWANIA:………………………………………………………………………………………………………………. 

II DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

IMIĘ I NAZWISKO MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI……………………………………………………………………..……. 

IMIĘ I NAZWISKO OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA………………………………………………………………………….. 

 

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI:……………………………………………………………………… 

ADRES ZAMELDOWANIA MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI:………………………………………………………………….. 

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA:…………………………………………………………………….. 

ADRES ZAMELDOWANIA OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA:…………………………………………………………………. 
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DANE KONTAKTOWE: 

 TEL. DOMOWY /KOMÓRKOWY MATKI/OPIEKUN ………………………………………………………………………… 

 TEL. DOMOWY/KOMÓRKOWY OJCA/OPIEKUN …………………………………………………………………………… 

ADRES MAILOWY RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

III INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: 

KANDYDAT POSIADA OPINIĘ WYDANĄ PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ: 

TAK                 NIE 

*niepotrzebne skreślić (jeśli zaznaczono odpowiedź tak- kopia orzeczenia) 

KANDYDAT POSIADA ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/KSZTAŁCENIU SPECJALNYM  

NR ……………….. Z DNIA ………….. 

TAK                NIE 

*niepotrzebne skreślić (jeśli zaznaczono odpowiedź tak- kopia orzeczenia) 

Inne dysfunkcje, choroby o których powinna wiedzieć szkoła:…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IV ZAPISANIE DZIECKA NA OBIAD W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

TAK                                    NIE 

*niepotrzebne skreślić 

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej i wnoszenia odpłatności są określone w odrębnym regulaminie. 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych adresowych. Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

…………………………………………..     ……………………………………………. 

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

V  W roku szkolnym 2016/2017  proponujemy klasy o następujących innowacjach  

 (podkreśl właściwą klasę) 

 

1.  „Ile chemii w matematyce?”  (p. J. Chylińska, p. J. Marlęga)- innowacja z 

matematyki i chemii                                                                             

 

2. „Biologia na co dzień” ( p. B. Watemborska) – innowacja z biologii 

 

3. „Matematyka nowocześnie i przyjemnie” (p. M. Nowak) - innowacja z 

matematyki                                                                                        
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4.  Oddział sportowy (p. W. Frydrychowicz) – wszystkie pozostałe dokumenty dla 

kandydata do oddziału sportowego dostępne na stronie www lub sekretariacie 

szkoły 

 

5. Klasa ogólna bez rozszerzenia treści programowych  
 

Klasy zostaną utworzone w zależności od liczby chętnych uczniów ( 23 osoby) 

VI OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATA DO SZKOŁY 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych adresowych. Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania do dyrektora szkoły wszelkich zmian ujętych w niniejszym 

WNIOSKU 

…………………………………………..     ……………………………………………. 

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.  U. z 2014 

r. poz.1182 j. t. ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji do placówki. 

…………………………………………..     ……………………………………………. 

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

OŚWIADCZENIA DLA UCZNIA NA CZAS NAUKI W GIMNAZJUM MIEJSKIM W SIERPCU 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zwolnienie mojego syna/córki z ostatnich lub pierwszych godzin 

lekcyjnych wynikających z tygodniowego planu zajęć w przypadku, gdy zwolnienie wynika z nieobecności 

nauczyciela uczącego w danym dniu. 

…………………………………………..     ……………………………………………. 

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnienie 
danych osobowych zawartych we wniosku, w systemach informatycznych, dzienniku elektronicznym i 
tradycyjnym , arkuszach ocen , księdze ucznia oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami 
oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych      

(Dz.  U. z 2014 r. poz.1182 j. t) 

Wyrażam zgodę na publikację przez Gimnazjum Miejskie z siedzibą przy ul. Braci Tułodzieckich 2 09- 200 
Sierpc wizerunku w postaci zdjęć i filmów mojego dziecka, w tym także na stronie internetowej placówki, 
Facebooku kronice szkolnej, tablicach ściennych, folderach i innych źródłach w celu informacji i promocji 
szkoły. 

…………………………………………..     ……………………………………………. 

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 
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Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego syna/córki* w zajęciach 

wychowania do życia w rodzinie. 

*    Niepotrzebne skreślić  

 …………………………………………..    ………………………………………… 

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

Oświadczam, że mój syn/córka będzie uczestniczyć w zajęciach religia/etyka*. 

*    Niepotrzebne skreślić 

…………………………………………..     ……………………………………………. 

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

Oświadczam, że w przypadku przyjęcia naszego dziecka będziemy współpracowali ze szkołą w 

procesie wychowawczym, zaopatrywali dziecko w podręczniki i przybory szkolne, współpracowali z 

wychowawcą klasy, interesowali się wynikami w nauce oraz przestrzegali ścisłego stosowania się 

przez nasze dziecko do regulaminu szkoły i obowiązujących przepisów. 

…………………………………………..     ……………………………………………. 

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

Administratorem danych jest Gimnazjum Miejskie, z siedzibą przy ul. Braci Tułodzieckich 2, 09-200 

Sierpc. Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz że zostałam(em) 

poinformowana(y) o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. 

…………………………………………..     ……………………………………………. 

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

VII Wypełnione ZGŁOSZENIE  należy przekazać do sekretariatu wraz z załącznikami: 

1. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej- oryginał 

2. Zaświadczenie ze Sprawdzianu po Szkole Podstawowej -oryginał 

3. 3 zdjęcia 

4. Inny dokument ( proszę wpisać jaki……………………………………………………………..) 

 

Sierpc, d.  ……………………………………………………………… 

 


