
   Jastrząb, dnia ………………………. 
 
 
Dyrektor ZSP  
Publicznego Gimnazjum 
w Jastrzębiu 

 
 
 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO GIMNAZJUM 

DO KLASY ………………….. W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015. 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do Gimnazjum w Jastrzębiu do klasy …………….. w roku 

szkolnym 20….…/20…….  

 
I. DANE UCZNIA:  
 
1. Imiona i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………...…………………..  

2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………..  

3. PESEL …………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Adres zameldowania ucznia: ……………………………………………………………………………….  

5. Adres zamieszkania ucznia: ………………………………………………………………………………...  

6. Uczeń ukończył Szkołę Podstawową nr …… w :……………………………………….…………………  

7. Adres i numer Gimnazjum rejonowego (w przypadku zameldowania poza rejonem szkoły) 
………………………………………………………………………………………………………………  
 
II. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW  
 
1. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów):  
 
ojca: ………………………………………… matki: …………………………………………………….  
2. Adres zamieszkania rodziców: 
………………………………………………………………………………………………………………  

3. Telefony kontaktowe rodziców (prawnych opiekunów)*:  
 
ojca: ………………………………………… matki: ………………..…………………………………….  
 
III. DANE DODATKOWE  
 
1. Syn/córka uczył/a się następujących języków obcych :(ile lat?)  

 języka angielskiego …………………………………………….  

 języka niemieckiego …………………………………………….  
 



 
2. Specjalne potrzeby wynikające ze stanu zdrowia kandydata (opieka specjalistyczna, ew. zwolnienie z w-f, badania 
w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, itp.)* ……………………………………………..……………………….  
 
…………………………………………………………………………………………………………..……………...  
3. Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii TAK / NIE (zakreślić właściwe)  
 
 
IV. OŚWIADCZENIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)  
 
1. Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w niniejszej karcie zgłoszenia dziecka do gimnazjum są zgodne  
z rzeczywistością.  
 
….....................................................  
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dziecka do 
Gimnazjum w Jastrzębiu w celu dokonania rekrutacji oraz rozpoczęcia nauki w Gimnazjum.  
 
….....................................................  
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
 
3. Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych        
(Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zostałem(am) poinformowany(a), że:  

 administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dziecka do gimnazjum jest Gimnazjum               
w Jastrzębiu;  

 przetwarzanie ww. danych osobowych będzie dokonywane w celu przeprowadzenia rekrutacji dziecka do gimnazjum oraz 
rozpoczęcia nauki w szkole;  

 administrator danych nie będzie przekazywać ww. danych osobowych innym podmiotom, chyba że obowiązek przekazania 
tych danych będzie wynikał z przepisów prawa;  

 mam prawo dostępu do treści ww. danych osobowych i prawo ich poprawiania;  
 dane osobowe wskazane w niniejszej karcie w punkcie II pod pozycją 3) i III 2) zostały podane przeze mnie dobrowolnie, 

natomiast podanie pozostałych danych było obowiązkowe i niezbędne dla realizacji art. 14 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.       
o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów 
szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 ze zm.).  
 
….....................................................  
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
*) Dane podawane dobrowolnie.  
 
 
Niżej wymienione załączniki prosimy przekazać do sekretariatu szkoły do 2 lipca 2014r. 
 
1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( po ukończeniu szkoły ) – oryginał  
2. Zaświadczenie o ilości punktów uzyskanych ze sprawdzianu osiągnięć w kl. VI. – oryginał  
3. 1 zdjęcie dziecka  
 


