Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim
ul. Jana Pawła II 2
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
tel. 56-684-01-85 fax. 56-684-08-10
gimnazjumkowalewopomorskie@wp.pl
...……………………………………………..…… …………..…………
( miejscowość)

(data)

PO D AN IE O P R ZYJ ĘC IE D O G IM N A ZJ U M
Proszę o przyjęcie mojego dziecka

do klasy:

(i mię /i miona i nazwisko)

 ogólnodostępnej
 integracyjnej (ponieważ posiada orzeczenie: PPP lub o niepełnosprawności)
 sportowej
z rozszerzonym językiem angielskim
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 20… / 20….

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI
DANE OSOBOWE KANDYDATA (zgodnie z aktem urodzenia):
Nazwisko:
Pierwsze imię:
Drugie imię:
PESEL:

Data urodzenia:
/dzień/

/ miesiąc/

/rok/

Miejsce urodzenia:
/ miejscowość/

Adres zameldowania
ucznia

ul. ……………………………………………..….. nr domu/mieszkania ………………………
……………………….. ………………………………….…. ……..…………………………
/kod pocztowy/

Adres zamieszkania
ucznia

/ miejscowość/

/poczta/

ul. .…………………………………………….….. nr domu/mieszkania ………………………
……………………….. ………………………………….…. ….…………….………………
/kod pocztowy/

/ miejscowość/

/poczta/

CZĘŚĆ B – WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI
Obecnie dziecko jest uczniem szkoły podstawowej:
Nazwa szkoły:

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

Adres szkoły:

ul. ………………………………………………..……………….……… nr ……………………….
……………………….. ……………….…………..……………. ….…...…….…………………
/kod pocztowy/

/ miejscowość/

/poczta/

Uczy się w szkole języka obcego (jakiego?) …………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ C – WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI
OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU NA LEKCJE RELIGII
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na udział mojego syna/córki* w zajęciach edukacyjnych z religii na czas nauki
w gimnazjum.

*Niepotrzebne skreślić
INFORMACJA O UZDOLNIENIACH I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
ORZECZENIE Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
Osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności /np. niedosłuch, uszkodzenie wzroku, niesprawność ruchowa,
przewlekłe choroby/ proszone są o załączenie do formularza zgłoszeniowego orzeczenia od lekarza specjalisty lub
z poradni specjalistycznej.

CZĘŚĆ D – WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI
DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
MATKA/OPIEKUN PRAWNY*:

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY*:

Nazwisko i imię: …………………………………..….....

Nazwisko i imię: ……………….…………………….....

Adres zamieszkania:

Adres zamieszkania:

ul …………………………………………………...........

ul …………………………………………………….......

………………… ….…………………………………...

………………… ….…………………………………...

/miejscowość/

/kod pocztowy/

Telefon ……………………… ………………………...
/domowy/

/miejscowość/

/kod pocztowy/

/komórkowy/

Telefon ……………………… ………………………...
/domowy/

/komórkowy/

*niepotrzebne skreślić
 Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 1 01,
poz.926 z późniejszymi zmianami)
 Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć
i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim oraz prac
wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno -wychowawczych na stronie internetowej szkoły oraz
w celu informacji i promocji szkoły.

…………………………………………………………

…………….…………………………………………..

/podpisy rodziców/opiekunów/

Obowiązkowe załączniki do podania:

2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia

opinia bądź orzeczenie PPP (jeśli dziecko posiada)

kserokopia świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej

kserokopia zaświadczenia OKE o wyniku ze sprawdzianu

kartę zdrowia

