(miejsce na zdjęcie)

Pani
Halina Kotyk
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni
Zgłoszenie do gimnazjum obwodowego
Proszę o przyjęcie dziecka do Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 we
Wrześni.
Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie, 2 zdjęcia (jedno wklejone), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, odpis aktu
urodzenia, orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli dziecko posiada)

Dane osobowe dziecka
Nazwisko
Imię
Drugie imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL
Szkoła podstawowa (adres)
Adres zamieszkania

kod, miejscowość, ulica, nr domu,
nr mieszkania

Adres zameldowania

kod, miejscowość, ulica, nr domu,
nr mieszkania

Dane rodziców/prawnych opiekunów
MATKA

Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania

kod, miejscowość, ulica, nr domu,
nr mieszkania

Telefon kontaktowy (jeśli posiada)*
Adres e-mail (jeśli posiada)*
Miejsce pracy, numer telefonu
*W przypadku braku telefonu/adresu poczty elektronicznej należy wpisać „nie posiadam”
e-mail: zs-1@wrzesnia.pl
www.zs-1.wrzesnia.pl
tel./fax (061) 436 02 99
NIP 7891753560

OJCIEC

Informacje uzupełniające

Proszę zaznaczyć, w której klasie dziecko chciałoby kontynuować naukę w gimnazjum:
I język obcy

II język obcy

język angielski
język angielski
język angielski

język niemiecki
język francuski
język niemiecki

język angielski

język niemiecki

(drugi język nauczania – język angielski)

język angielski
język angielski

język niemiecki
język francuski

Klasa dwujęzyczna

język niemiecki

język angielski

Klasa
Klasa ogólno - europejska
Klasa matematyczna
Klasa ratownictwa medycznego
i technicznego
Klasa dwujęzyczna

(drugi język nauczania – język niemiecki)

Zaznacz
wybraną klasę „x”

I wybór

II wybór

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni zastrzega, iż rodzaj utworzonych klas jest zależny od liczby
zainteresowanych nauczaniem w danej klasie

Oświadczenie

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do gimnazjum, w tym w systemach informatycznych. Nadto w przypadku zakończenia
rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych gimnazjum oraz organowi założycielskiemu i organowi uprawnionemu do nadzoru
nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzania tych danych przez te podmioty. Przetwarzanie danych odbywać się
będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz.2135 z późniejszymi zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo
wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie gimnazjum.

…………………………………………………….
Podpis rodzica/prawnego opiekun

Oceny za pierwsze półrocze w bieżącym roku szkolnym:
Przedmiot

Ocena

Zachowanie
Język polski
Język obcy
Matematyka
Historia i społeczeństwo
Przyroda

................................................................
Podpis wychowawcy

e-mail: zs-1@wrzesnia.pl
www.zs-1.wrzesnia.pl
tel./fax (061) 436 02 99
NIP 7891753560

