KARTA ZGŁOSZENIA
DZIECKA DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI
W PLESZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

I. Dane identyfikacyjne dziecka
Imię/imiona/ i nazwisko dziecka
data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)

PESEL:
LUB:

  –   – 


seria i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość
……………………………………………

ur.

………………………………..
miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

II. Dane rodziców/ opiekunów
Matka/ opiekun prawny*
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania

Ojciec/ opiekun prawny*
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania

Telefony kontaktowe

Telefony kontaktowe

e-mail:

e-mail:

* niepotrzebne skreślić

1.
2.

Do gimnazjum przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie
szkoły – oświadczenie - wg załącznika nr1 g
Dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, którzy mogą być
przyjęci do pierwszej klasy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

1

- proszę zakreślić znakiem „X” odpowiednio Tak lub Nie.
Tak Nie
1. Dziecko, które kończy szkołę podstawową
wchodzącą w skład ZSP nr 2,
2. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza
do szkoły wchodzącej w skład ZSP nr2
3. Dziecko, którego rodzice pracują na terenie
obwodu szkoły ale zamieszkują poza jej
obwodem

Dokument potwierdzający
Na podstawie wykazu uczniów sp
Oświadczenie – wg załącznika nr 2g
Oświadczenie – wg załącznika nr 3g

Gimnazja Publiczne, do których złożyliście Państwo dokumenty o przyjęcie
kolejności od najbardziej preferowanego:
Gimnazjum 1 wyboru ……………………………………………………………………….
Gimnazjum 2 wyboru ……………………………………………………………………….
Gimnazjum 3 wyboru ……………………………………………………………………….
3.

VII. Oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych
Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i wykorzystywania moich
danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych w celach związanych
z rekrutacją naszego dziecka do szkoły –zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz. U 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Oświadczam, że dane wskazane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 kk).
Miejscowość i data

Podpis matki / opiekuna prawnego

Podpis ojca / opiekuna prawnego

VIII. Decyzja komisji rekrutacyjnej
Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ..................2014 r. zakwalifikowała/ nie zakwalifikowała
dziecko/dziecka do Publicznego Gimnazjum nr … w …………………......... od dnia 01 września
2014 roku.

Podpis przewodniczącego komisji:
……………………………………

Podpis członków komisji:
……………………………………
……………………………………
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