Zgłoszenie dziecka należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II do dnia 25.06.2015 r.
Proszę wypełnić drukowanymi literami.

..............................................
pieczęć szkoły podstawowej

ZGŁOSZENIE UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY
DO KLASY PIERWSZEJ Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach
na rok szkolny 2015/2016
59-101 Polkowice, ul. Ociosowa 3, www.gim1.polkowice.pl
........................................... .............................................. .............................................................................
I imię

II imię

nazwisko ucznia

PESEL
data urodzenia ........................... miejsce urodzenia.......................................woj. ..........................................
adres zameldowania …………….. ………………………. ………………………... ……….. …….….…
miejscowość

kod pocztowy

adres zamieszkania
wpisać jeśli jest inny
niż adres zameldowania

ulica

nr domu

nr lokalu

…………..… ………………………. ………..……………… …….….. …....…….
kod pocztowy

miejscowość

ulica

nr domu

nr lokalu

adres e-mail ucznia ……………………………………….
matka (opiekun prawny)

ojciec (opiekun prawny)

imię i nazwisko
nr telefonu
adres e-mail
adres zamieszkania (kod poczt.,
miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)
stopień pokrewieństwa opiekuna prawnego (dotyczy rodziny zastępczej)

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i danych osobowych
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym podaniu są kompletne i prawdziwe.
Mam świadomość, że składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą pociąga za sobą odpowiedzialność karną.

................................................................................
czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego oraz korzystania z dziennika elektronicznego.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem zebranych danych osobowych jest dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach
2. mam prawo do dostępu do podanych przeze mnie danych i ich poprawienia.

...............................................................................
czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do celów informacyjnych i związanych z promocją szkoły, co oznacza
możliwość rejestrowania dziecka podczas zajęć, wydarzeń szkolnych, konkursów, zawodów, wycieczek i zgodę umieszczania zdjęć
na stronie internetowej, tablicach szkolnych, kronikach, folderach, gazetce szkolnej.

...............................................................................
czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

.................................................................
miejscowość, data

Informacja wychowawcy klasy o osiągnięciach ucznia na I okres klasy VI
język
polski

sztuka

historia

plast.

muz.

język obcy

ang.

niem.

matematyka

przyroda

informatyka

ocena

technika wych. fiz. zachowania

Sukcesy ucznia (np. w konkursach, zawodach sportowych od etapu powiatowego):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej (np. harcerstwo, wolontariat): ..................................................
..............................................................................................................................................................................
…………….........................
data

................................................
podpis wychowawcy

Informacja rodziców:
1. Zgodnie z uzdolnieniami i zainteresowaniami dziecka chcemy, aby uczęszczało:
do klasy:…………………………….…..

lub do klasy: ……………………….………….

(Oferta klas jest na stronie internetowej szkoły.)

2. Oświadczam, że moje dziecko będzie uczęszczać (właściwe podkreślić):
 na lekcje religii organizowane przez Gimnazjum nr 1
 na lekcje religii organizowane w ramach systemu oświaty w innym miejscu
 na lekcje etyki organizowane w Gimnazjum nr 1 (po lekcjach w grupie międzyoddziałowej).
3. Czy dziecko było badane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pod kątem uzdolnień, dysfunkcji
lub trudności? (właściwe podkreślić)
TAK
NIE
4. Czy mają Państwo zamiar złożyć w lipcu w szkole wniosek o zakup biletu miesięcznego na dojazd
dziecka do gimnazjum? (właściwe podkreślić)
TAK
NIE
5. Inne informacje, prośby rodziców, dotyczące specyficznej sytuacji dziecka, które mogą być
uwzględnione przy zapisie ucznia do klasy:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

