
Wniosek o przyjęcie do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 
 

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum według poniższych preferencji  (wpisz 
wybrane przez siebie oddziały z maksymalnie 3 gimnazjów w kolejności w jakiej chciałbyś 
się dostać)  

(Proszę wypełniać czytelnie drukowanymi literami) 
Pozycja Gimnazjum Oddział (klasa) 

1   

2   

3   

 
1. Dane kandydata 
 
nazwisko:    

data urodzenia:    ___ ___  -  ___ ___  -  ___ ___ ___ ___ r. 
 
imię:   

miejsce urodzenia:                                      woj.: 
 
drugie imię:   

PESEL:    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 
obywatelstwo:   

e-mail: 
 

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

 

3. Dane adresowe 
 
adres zamieszkania kandydata: 
 
adres zameldowania kandydata: 

 

4. Dane kontaktowe 
 
tel. domowy:  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    

tel. komórkowy matki/op. pr.:  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 
e-mail rodzica/op. pr.:     

tel. komórkowy ojca/op. pr.:  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 

5. Gimnazjum obwodowe 
 
Nazwa:                                                                                                                                                  

Adres: 
 

6. Ukończona szkoła podstawowa: 
 
Nazwa:                                                                                                                                                  

Adres: 

 
……………..……..…………………… 

(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)  
 

 
7. Oświadczenia 
 
Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. 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 moje 
dziecko uczęszczało na zajęcia religii rzymskokatolickiej  w szkole. (Brak Państwa podpisu oznacza, że nie wyrażają Państwo woli, 
aby Państwa dziecko uczęszczało na zajęcia religii rzymskokatolickiej organizowanej w szkole.) 

………..…………………………………………….. 
                                                                                                                                                                 (podpis rodzica/ prawnego opiekuna)   
 
Wyrażam zgodę na udział syna/córki w lekcjach terenowych, wyjściach i wycieczkach, zgodnych z programem dydaktyczno - 
wychowawczym szkoły. 

 
………..…………………..…………………………. 

                                                                                                                                                                 (podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 



 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w 
zakresie niezbędnym do celów rekrutacji, a także dla potrzeb niezbędnych do realizacji obowiązku szkolnego (m.in.: prowadzenie 
dokumentacji szkolnej, kontakty z rodzicami) oraz publikowanie danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, szkoła) i wizerunku 
mojego dziecka w publikacjach szkolnych (strona internetowa szkoły, foldery, gazetki szkolne, itp.) w szczególności w związku z 
odnoszonymi przez nie sukcesami. 

 
………….…………………..…………………………. 

                                                                                                                                                          (podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


