Zgorzelec ……….………..…………………….
(data)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE
do
Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgorzelcu
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
I. Dane osobowe kandydata do szkoły:
Imiona, nazwisko: ……………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………….. PESEL ………………………………….
(dzień, miesiąc, rok, miejscowość)

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………...
(kod pocztowy, miejscowość, , ulica, nr domu / nr mieszkania, gmina, województwo)

..............................................................................................................................................................................
Adres zameldowania: ………………………………………………………………………………………….
(kod pocztowy, miejscowość, , ulica, nr domu / nr mieszkania, gmina, województwo)

..............................................................................................................................................................................
Nr i seria dowodu osobistego kandydata:…………………………… .Adres e-mail ………………….………
Imię i nazwisko ojca(opiekuna prawnego):…………………………………...….........................................................

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
(kod pocztowy, miejscowość, , ulica, nr domu / nr mieszkania, gmina, województwo)

telefon/tel. kom. .....................................

miejsce pracy …………………………………………………………….

Imię i nazwisko matki(opiekuna prawnego):…………………………………………………………………….......

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………….......................................
(kod pocztowy, miejscowość, , ulica, nr domu / nr mieszkania, gmina, województwo)

telefon/tel. kom…………………………… miejsce pracy:………………………………………………………………

II. Proszę o przyjęcie mnie do klasy PIERWSZEJ
Oddział A
Język angielski ( 5 GODZ.): - w stopniu podstawowym/zawansowanym*
Język niemiecki: (3 GODZ.) - w stopniu podstawowym/zawansowanym*
Oddział B
Język niemiecki ( 5 GODZ.): - w stopniu podstawowym/zawansowanym*
Język angielski: (3 GODZ.) - w stopniu podstawowym/zawansowanym*
* (niepotrzebne skreślić)

III. Dołączam wniosek o uzyskanie stypendium socjalnego
TAK

NIE

IV. Szkoła Podstawowa kandydata:……………………………………………………………………….
V. Gimnazjum rejonowe (do którego powinien uczęszczać kandydat ze względu na miejsce zameldowania)
.………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa gimnazjum , ulica , kod pocztowy , miejscowość)

VI. Informacja o uczniu skierowana do przyszłego wychowawcy i pedagoga gimnazjum
1. Wypełnia uczeń.
Jakie zainteresowania rozwijałeś (rozwijałaś) w okresie nauki w szkole podstawowej? (np. jakie lubisz
przedmioty, twoje osiągnięcia w konkursach, inne zainteresowania i pasje...)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................
(podpis ucznia)

2. Wypełniają rodzice / opiekunowie prawni.
Dziecko posiada orzeczenie z poradni psychologiczno- pedagogicznej (TAK , NIE ) jakie …………...……
………………………………………………………………………………………………………………….
(dysleksja , dysgrafia , inne)

Z informacjami zawartymi w podaniu zapoznaliśmy się.
…………………………………………………………………………………………………..........................
(miejsce na dodatkowe informacje)

..................................................................
(miejscowość, data)

.................................................................
(podpis rodziców / opiekunów prawnych)

VII. Dane konieczne do zawarcia umowy o naukę.
Imiona, nazwisko rodzica /opiekuna prawnego /z którym będzie zawierana umowa o naukę dziecka:
………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………..…………
(kod pocztowy, miejscowość, , ulica, nr domu / nr mieszkania, gmina, województwo)

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

Telefon kontaktowy ……….......................Dowód osobisty ……………………………………....………..
(seria , numer ,wydany przez)

VIII. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez gimnazjum danych osobowych
............................................................................................. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
(imię i nazwisko kandydata)

rekrutacji do Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego.
..................................................................
(podpis kandydata)

..................................................................
(miejscowość, data)

.................................................................
(podpis rodziców / opiekunów prawnych)

