WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W OŁAWIE
Proszę o przyjęcie syna/córki __________________________________________________________
do klasy I Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie, ul. Lwowska 10 55-200 Oława.
I.

DANE OSOBOWE UCZNIA

Nazwisko i imiona (zgodnie z aktem urodzenia)____________________________________________
Data i miejsce urodzenia ______________________________________________________________
PESEL lub numer
dowodu/paszportu

Adres zameldowania_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zameldowania)__________________________________
__________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna
__________________________________________________________________________________
Telefon kontaktowy________________________Adres poczty elektronicznej___________________
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna
__________________________________________________________________________________
Telefon kontaktowy________________________Adres poczty elektronicznej___________________
II.
WSTĘPNE DEKLARACJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZNIA*
1. Niniejszym oświadczam, że podczas nauki w gimnazjum moje dziecko będzie / nie będzie
(niepotrzebne skreślić) uczęszczało na zajęcia z religii.
2. Niniejszym oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić)
na uczestniczenie mojego dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
3. Niniejszym oświadczam, że do Gimnazjum nr 3 w Oławie uczęszczało/ nie uczęszczało
(niepotrzebne skreślić) rodzeństwo kandydata-…………………………………………………………….. (imię
i nazwisko rodzeństwa).
* Informacje niezbędne do organizacji nauczania w roku szkolnym 20………/20……
III.
ZAPOZNANIE SIĘ ZE STATUTEM I REGULAMINAMI SZKOLNYMI*
Zapoznałem się ze statutem i regulaminami szkolnymi i akceptuje je.
* Dokumenty dostępne w sekretariacie szkoły i stronie www.gim3olawa.pl
………………………………………………….
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Data wpływu:___________________

…………………………………………………
Podpis kandydata do kl.I

(wypełnia pracownik sekretariatu gimnazjum)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W OŁAWIE
IV.
OŚWIADCZENIE WOLI
1. W związku z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z 29 sierpnia
1997r. z późniejszymi zmianami) informuje, wyrażam / nie wyrażam zgody (niepotrzebne
skreślić) na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych dot. mojej rodziny związanych z
działalnością statutową szkoły, w tym rekrutacją.
2. W związku z działalnością statutową szkoły wyrażam / nie wyrażam zgody (niepotrzebne
skreślić) na umieszczanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka na stronie
internetowej szkoły.
3. Wyrażam /nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na udostępnienie danych osobowych,
w tym danych wrażliwych pielęgniarce Caritas sprawującej opiekę medyczną nad dzieckiem
na podstawie zawartej ze szkołą umowy.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż w każdym momencie mogę zmienić niniejsze oświadczenie.

V.

………………………………………………….
Podpis rodzica/prawnego opiekuna
INFORMACJE DODATKOWE O PRZEBIEGU DOTYCHCZASOWEGO NAUCZANIA

Szkoła Podstawowa nr__
w__________________________________
Średnia ocen za I semestr klasy szóstej

Informacje

Ocena z zachowania za I semestr klasy szóstej
Obowiązkowy język obcy
Dodatkowo nauczany język obcy
Specjalne potrzeby edukacyjne
Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Przyczyna wydania:

Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Przyczyna wydania:

Orzeczenie Centrum Pomocy Rodzinie

Przyczyna wydania:

Inne ważne z punktu widzenia rekrutacji informacje, np.: dot. zachowania, osiągnięć, uzdolnień

…………………………………………….
Podpis wychowawcy klasy VI

W przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego można składać
wniosek o przyjęcie do klasy integracyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego podania.
Załączniki:
1. Podpisana fotografia –szt.1
4. Zaświadczenie OKE o
2. Świadectwo ukończenia szkoły
wynikach sprawdzianu
podstawowej
5. Zaświadczenie o posiadaniu
3. Orzeczenie/opinia
tytułu laureata konkursu

