ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI
43-225 Wola, ul. Górnicza 47
tel./fax 032/211-96-10
NIP 6381774232
e-mail: zsglwola@o2.pl, strona: www.zswola.eu

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY
(PROSIMY ZGŁOSZENIE WYPEŁNIAĆ LITERAMI DRUKOWANYMI)
1.

DZIECKO

Imię dziecka ………………………………..……drugie imię …………………………………………nazwisko ……………………………………
Data urodzeni…………………………………………………….Miejsce urodzenia…………………………………………..……………………...
Adres zameldowania …………………………………………………………………………...……………………………………………………….
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon………………………………… PESEL ……………………………………………………………………………………………………...
Czy dziecko było badane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?……………………………………………………….………………………
Jeśli tak to prosimy o załączenie opinii lub orzeczenia
Inne uwagi o dziecku …………………………………………………………………………………………………………………………………...
2.

RODZICE LUB PRAWNI OPIENKUNOWIE

1) Matka(opiekun prawny) Imię i nazwisko …………….. …………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………..……. tel. ………………………………………
2)Ojciec (opiekun prawny) Imię i nazwisko …………………………………….. ……………………………………………...……………………..
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………….…………………. tel. …………….………………………

3.

DZIECKO W SZKOLE

Dziecko będzie uczęszczało do: (właściwe wybrać)
a.

klasy ogólnej

b.

klasy sportowej ( właściwe podkreślić)

*piłka nożna

* piłka siatkowa

* pływanie

Pouczenie
1.

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2.
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły.
Oświadczam, że:
a)
b)
c)

wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu dydaktyczno-wychowawczego
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.);

………………………………………
Data

………………………………………………………
(Czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna)

Do dnia 28 .06.2016 r. należy dostarczyć niżej wymienione załączniki
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie z OKE dotyczące sprawdzianu w klasie VI,
c) ksero aktu urodzenia ,
d) zdjęcie do legitymacji szkolnej o wym. 3x4,2 cm,
e) opinia lub orzeczenie poradni pedagogiczno psychologicznej jeśli dziecko posiada.
Proszę o organizację zajęć dydaktycznych z religii/etyki* dla mojego dziecka w całym cyklu kształcenia w gimnazjum (* właściwe podkreślić)
…………………………………………………………….
(Czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna)

