Karta zgłoszenia ucznia
do Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu
(dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żarnowiec)
Dane ucznia:
Nazwisko

- ………….………………………………………………………………………

Imiona

- ………….……………………………………………………………………....

Data urodzenia

- ……………………………………………………………………….....

Miejsce urodzenia

- ..............................................

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

miejscowość

województwo

Numer ewidencyjny (PESEL)

Miejsce zamieszkania

- .............................................

.............................................
kod pocztowy, miejscowość

miejscowość

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

.............................................
ulica, nr domu

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

gmina

województwo

Nazwa szkoły podstawowej, do której aktualnie uczęszcza kandydat:
…………………………………………………………………………………………………...
DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) KANDYDATA
Imię i nazwisko matki - ……………………….………………………………………………..
Telefon kontaktowy do matki: - …………...……………………………………………..……..
Adres zamieszkania matki - ……………………………………………………………………...

Imię i nazwisko ojca - …………………………...……….……………………………………..
Adres zamieszkania ojca - ……………………………………………...………………………..

Telefon kontaktowy do ojca - …………………………………………...……………………..
Podpis matki - …………………………………………………………………………………..
Podpis ojca - …………………………………………...………………………………………..
Jeśli opiekę prawną nad dzieckiem sprawuje ktoś inny niż rodzice, np. dziadkowie, rodzina
zastępcza, proszę podać poniżej dane prawnych opiekunów kandydata:
Imię i nazwisko - …………………………...……….……………………………………...…..
Adres zamieszkania - ……………………………………………...……………………………..

Telefon kontaktowy - …………………………………………...……………………..………..
Podpis - ………………………………………………………………………………..………..

INFORMACJE O KANDYDACIE
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, np. TAK)
Czy uczeń posiada
orzeczenie Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej?
Czy uczeń posiada opinię
Poradni PsychologicznoPedagogicznej?
Czy uczeń będzie uczęszczał
na zajęcia dodatkowe?
TAK
Języki obce, jakich kandydat
uczył się w szkole
podstawowej.

TAK*

NIE

TAK*

NIE

religia

etyka

NIE

TAK

NIE

Język obowiązkowy:

Język dodatkowy:

……………………………...

………………………………

Inne uwagi rodziców
dotyczące kandydata

*Należy dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub aktualną
opinię.
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam/my zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych
przez Gimnazjum Publiczne im Jana Pawła II w Żarnowcu w związku z procesem rekrutacji oraz realizacją
celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w stosunku do mojej/naszej córki/syna.

........................................................................................
miejscowość, data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Uwaga!
Do dnia 30 czerwca 2015 r. (w godz. 9.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku) należy
złożyć w sekretariacie gimnazjum:
1. świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej,
2. zaświadczenie o wynikach sprawdzianu na zakończenie kl. VI SP,
3. 1 zdjęcie legitymacyjne (wymiary 30 x 42 mm) z danymi osobowymi na odwrocie zdjęcia
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). Zdjęcie można także donieść we
wrześniu.

