Dyrektor

Gimnazjum nr 2

im. S. Ligonia w Orzeszu - Zawadzie
WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY I
na rok szkolny 2015/2016
Proszę o przyjęcie mojego syna/córki…………………………………………….
do klasy I Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu – Zawadzie
w roku szkolnym 2015/2016.

Nauczany język obcy (w szkole podstawowej) ……………………………..…
Załączniki (zgodnie z regulaminem przyjęć):

1. ……………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Imiona i nazwisko kandydata
Data i miejsce urodzenia kandydata
PESEL kandydata lub ( w przypadku braku
nr PESEL) seria i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość
Kod pocztowy
Miejscowość
Adres zamieszkania kandydata

Ulica
Numer domu/numer
mieszkania
Matki

Imiona i nazwiska rodziców kandydata
Ojca
Kod pocztowy
Miejscowość
Adres zamieszkania ojca kandydata
(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
kandydata)

Ulica

Numer domu/numer
mieszkania

Kod pocztowy
Adres zamieszkania matki kandydata
(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
kandydata)

Miejscowość
Ulica

Numer domu/numer
mieszkania
Telefon
kontaktowy
Matki
Adres poczty
Adres poczty elektronicznej rodziców
elektronicznej
kandydata i numery telefonów rodziców
Telefon
kandydata - o ile je posiadają
kontaktowy
Ojca
Adres poczty
elektronicznej
W celu zapewnienia dziecku podczas
pobytu w szkole odpowiedniej opieki,
odżywiania oraz metod opiekuńczowychowawczych, rodzic dziecka
przekazuje dyrektorowi szkoły uznane
przez niego za istotne dane o stanie
zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju
psychofizycznym dziecka.

data:

czytelny podpis zgłaszającego-rodzica kandydata :

* zgodnie z Kodeksem cywilnym Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą
rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje
władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. § 2. Jeżeli
władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania,
miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko
nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133, poz. 833 z dnia 29.08.1997 r. z późn. zm. ) oraz na
prezentację wizerunku dla celów związanych z promocją osiągnięć szkoły. Jednocześnie zobowiązuję się
do informowania wychowawcy klasy, do której uczęszcza moje dziecko, o ewentualnych zmianach
w danych osobowych.

data:

czytelny podpis zgłaszającego-rodzica kandydata :

Dyrekcja Gimnazjum nr 2 im. S. Ligonia w Orzeszu – Zawadzie informuje, iż wyżej
wymienione dane niezbędne są do prowadzenia dokumentacji szkolnej, zgodnie z
rozporządzeniem MENiS z dnia 19 luty 2002 r. ( z późn. zm. ) i będzie wykorzystywana
tylko i wyłącznie dla celów dydaktycznych.

