Wniosek o przyjęcie do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.
(Proszę wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

1. Dane kandydata
nazwisko:

miejsce urodzenia:

imię:

PESEL (w przypadku braku num eru PESEL - serię i num er
paszportu lub innego dokum entu potw ierdzającego tożsam ość)

woj.

drugie imię:
obywatelstwo:
data urodzenia:__

Jestem uczniem SP nr

_____ - ____________- _ _______________________ r .

w

kl. 6...

2. Dane rodziców/ prawnych opiekunów
imię i nazwisko matki/ prawnej opiekunki
imię i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna

3. Dane adresowe ucznia
adres zamieszkania:
adres zameldowania:

4. Dane adresowe rodziców/ prawnych opiekunów (wypełnić, jeżeli inne niż dziecka)
adres zamieszkania matki/ prawnej opiekunki:
adres zameldowania matki/ prawnej opiekunki:
adres zamieszkania ojca/ prawnego opiekuna:
adres zameldowania ojca1 prawnego opiekuna:

5. Dane kontaktowe
tel. komórkowy matki/op. pr.:

tel. domowy:

tel. komórkowy ojca/op. pr.:

tel. komórkowy ucznia:

adres poczty elektronicznej matki/op. pr.:
adres poczty elektronicznej ojca/op. pr.:

6. Informacje uzupełniające
Orzeczenie o niepełnosprawności, kształceniu specjalnym n r ................................zd n ia ......................... r. (dołączyć kopię)
Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
stwierdzająca specyficzne trudności w uczeniu się
(dysleksję, dysgrafię, dysortografię, itp.)

|

| TAK (w załączeniu kopia) |

| NIE - zakreślić właściwe

Inne dysfunkcje, choroby, o których powinna wiedzieć szkoła:
Uwagi i sugestie rodziców/praw. opiek, dotyczące szkoły, klasy, rozwoju zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych,
itd.:

7. Oświadczenie w sprawie nauki języka obcego
Język obcy, którego dziecko uczyło się obowiązkowo w szkole podstawowej:

(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

8. Oświadczenia obowiązujące na czas nauki w Gimnazjum n r

w Sandomierzu

Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia M inistra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) wyrażam
życzenie, aby m oje dziecko uczęszczało na zajęcia religii rzymskokatolickiej w szkole. (Brak Państwa podpisu oznacza, że nie
wyrażają woli, aby dziecko uczęszczało na zajęcia religii rzymskokatolickiej organizowanej w szkole.)
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)
Wyrażam zgodę na udział syna/ córki w lekcjach terenowych, wyjściach, wycieczkach i zawodach sportowych na terenie
Sandomierza zgodnie z programem dydaktyczno-wychowawczym szkoły.
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas
zajęć, konkursów, zawodów sportowych i uroczystości organizowanych przez Gimnazjum nr .... w Sandomierzu oraz
wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczania zdjęć na stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej oraz tablicach
ściennych i folderach szkolnych w celu informacji i promocji szkoły.
Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.)
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

9. W YPEŁNIA KOM ISJA REKRUTACYJNA GIMNAZJUM
Lp.

Kryteria.

1

Wyniki sprawdzianu.

2

Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka
polskiego, matematyki, przyrody i języka obcego.

3

Świadectwo z wyróżnieniem i ocena z zachowania.

4

Rodzeństwo uczęszczające do danej szkoły.

5

Rodzic/ prawny opiekun zatrudniony na terenie gminy Sandomierz.

6

Dziecko pracownika miejskich placówek oświatowych.

Liczba punktów

Razem:

WAŻNE TERMINY
Składanie druku „Wniosku kandydata” od 06.04.2016 r. do 22.04.2016 r., jednak nie później niż do 22 kwietnia
2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.
UWAGA!
W terminie od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 należy dołączyć:
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
• zaświadczenie OKE o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
• aktualne zdjęcie legitymacyjne, podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia).

