
 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM 

na rok szkolny 2016/2017 
 

Zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej: informatycznej, ogólnej, sportowej                                   
 

Adresat wniosku i lista preferencji 

Ubiegam się o przyjęcie do gimnazjów wedle poniższej kolejności preferencji.  

l.p Adresat wniosku* 

 

Nazwa szkoły i adres 

 

1   

 

  DANE OSOBOWE KANDYDATA: 
 

Nazwisko .......................................................... imiona ............................................................... 

 

Data urodzenia .................................................... miejscowość .................................................. 

PESEL 

 

Adres zameldowania ucznia ........................................................................................................ 

Adres zamieszkania (podać jeżeli jest inny niż adres zameldowania)  

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

 

DANE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

 Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny) 

imię   

nazwisko   

telefon kontaktowy   

adres zamieszkania 

 

  

Inne informacje o dziecku 

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………… 

 

 

 

                   



 

 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane zgodne są ze stanem 

faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

…………………………………..                              …………………..………………….. 
   (podpis matki/opiekuna prawnego)    (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach religii, 

organizowanych w gimnazjum zgodnie z ramowym planem nauczania. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach 

wychowania do życia w rodzinie, organizowanych w gimnazjum zgodnie  z ramowym 

planem nauczania. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku mojego dziecka przez 

Publiczne Gimnazjum nr 1  w Jelczu – Laskowicach (zdjęcia, filmy na stronie internetowej, 

zdjęcia w folderach, broszurach szkolnych). 

 
* niewłaściwe skreślić      

 

 

                                                                                          ........................................................... 
                                                                                                         (podpis rodzica/opiekuna) 

     

 

 
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych  z dn. 29 sierpnia 

1997r. (Dz. U. Nr 101 z 2002 poz. 926 z późniejszymi zmianami) administratorem danych jest szkoła, do której 

kierowane jest niniejsze zgłoszenie. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz 

ich poprawiania. 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę na etapie przyjmowania dzieci zamieszkałych na terenie 

obwodu szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   w 

związku z art. 20e, 20u, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.). 

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może                

to skutkować brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka do szkoły. 

 

 

 

 
…………………..………….                                                                               

……………..………………..…… 

              (data)                                                                                                            (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

Obwód   szkolny  

………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                        (wypełnia gimnazjum) 

 

 



 


