Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Turośli

............................. dnia .....................

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

DO GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. ADAMA MICKIEWICZA W TUROŚLI
DANE OSOBOWE UCZNIA

(wypełniają rodzice, opiekunowie)

Nazwisko ucznia: ……………………………………. Imię (imiona) ……………………………………………..
Nr PESEL dziecka

Obywatelstwo: …………………………………………..

Data urodzenia – dzień, miesiąc, rok
dd

mm

Adres zamieszkania:

rrrr

Miejsce urodzenia – miejscowość

Miejscowość

kod pocztowy

województwo

ulica

numer domu

-

Numer telefonu domowego

Adres e – mail ucznia

Szkoła Podstawowa do której uczeń uczęszcza: ……………………………………………………………………

Gimnazjum rejonowym dla ucznia jest: …………………………………………………………………………….

INFORMACJE O RODZICACH (OPIEKUNACH)

Imię i nazwisko

OJCIEC (prawny opiekun)

Imię i nazwisko

MATKA (prawna opiekunka)

Adres zamieszkania, jeśli jest inny od adresu zamieszkania ucznia

Adres zamieszkania, jeśli jest inny od adresu zamieszkania ucznia

Numer telefonu komórkowego

Numer telefonu komórkowego

Adres e-mailowy

Adres e-mailowy

DODATKOWE INFORMACJE O UCZNIU

1. Orzeczenie o niepełnosprawności, kształceniu specjalnym nr …………….…….. z dnia……...………..……….. (dołączyć kserokopię)
2. Opinia PPP w sprawie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, itp.

TAK

(w załączeniu kserokopia)

NIE

zakreślić właściwe

3. Inne dysfunkcje, choroby, o których powinna wiedzieć szkoła - ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
4. Deklaruję naukę dziecka w klasie integracyjnej ( właściwe zakreślić)

TAK

Klasa integracyjna liczy do 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. W klasie uczy jednocześnie na lekcji 2 nauczycieli.

NIE

5. Zainteresowania i uzdolnienia ucznia: ………………………………………………………………………...

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

6. Szczególne osiągnięcia: ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
7. Inne informacje, o których szkoła powinna wiedzieć: ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….
DEKLARACJA RODZICÓW W SPRAWIE NAUKI RELIGII

Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w obowiązkowych lekcjach ( właściwe podkreślić)
Religii KATOLICKIEJ

ETYKI

…………………………………………….
data i podpis rodziców (opiekunów)

INNE INFORMACJE

1. Odległość ucznia z domu do szkoły: ……………………………………………………………………………

2. Przystanek autobusowy, z którego uczeń będzie dojeżdżał do szkoły ( w przypadku, gdy odległość jest wyższa niż 4 km)

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

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

( podpis rodziców – opiekunów )

( podpis kandydata )

WAŻNE TERMINY

1. Uzupełniony wniosek o przyjęcie należy dostarczyć do sekretariatu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Turośli, w dniach od 24.03.2016r. do 20.04.2016r. do godz. 1500
2. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń z OKE – od 24.06.2016r. do 28.06.2016r.
do godz. 1500 . Ze świadectwem należy również dostarczyć jedno podpisane zdjęcie do legitymacji szkolnej.
3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum – 05.07.2016r. o godz. 1500
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do gimnazjum – do 07.07.2016r. do godz. 1500
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych –
do 11.07.2016r. o godz. 1500
6. Ogłoszenie list klasowych – 31 sierpnia 2016r. do godz. 1500

OŚWIADCZENIE WOLI

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 97 z 1997 r., art. 24. 32, 35 ) informujemy Państwa, że administrator
danych osobowych w Gimnazjum zbiera i przetwarza dane osobowe Państwa i Waszego dziecka w zakresie dydaktyczno – wychowawczo
- opiekuńczej działalności szkoły. Dołożymy wszelkich starań, aby dane były przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. Zapoznałam /em się z powyższą informacją i oświadczam, że wyrażam zgodę/* nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie przez Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Turośli danych osobowych mojego/*mojej syna/* córki w celu publikacji na stronie www
osiągnięć i wyróżnień uczniów, rankingów uczniów wzorowych, zajęć i opisów uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

..........................................................
( podpis rodziców – opiekunów)

