NABÓR 2013
Zgłoszenie do gimnazjum na rok szkolny 2013/2014
Proszę o przyjęcie do klasy …………………..
Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
Zgodnie z zarządzeniem MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23 poz. 223 z późniejszymi
zmianami) poniższe dane są zbierane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz
poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępniane tylko nauczycielom szkoły, którzy
są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

Dane kandydata
1. Dane osobowe kandydata
PESEL
IMIONA

NAZWISKO

DATA URODZENIA

MIEJSCE URODZENIA

2. Adres zamieszkania
ULICA

NR DOMU

KOD

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

3. Adres zameldowania stałego kandydata (uzupełnić, jeśli jest inny niż zamieszkania)
ULICA

NR DOMU

KOD

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA
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Dane rodziców / prawnych opiekunów kandydata
1. Dane matki / opiekunki prawnej kandydata
IMIĘ

NAZWISKO

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES ZAMELDOWANIA STAŁEGO (jeśli jest inny, niż zamieszkania)
MIEJSCE PRACY

TELEFON DO PRACY

2. Dane ojca / opiekuna prawnego kandydata
IMIĘ

NAZWISKO

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES ZAMELDOWANIA STAŁEGO (jeśli jest inny, niż zamieszkania)
MIEJSCE PRACY

TELEFON DO PRACY

Deklaracje rodziców / prawnych opiekunów
1. Deklaruję uczestnictwo mego dziecka w zajęciach z religii katolickiej, prawosławnej, innej ….……,
etyki (pozostawić jedne zajęcia, pozostałe skreślić).
…….…………………………………..
czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

2. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w niniejszym podaniu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez szkołę oraz
organ założycielski oraz organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie
związanym z procesem kształcenia. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami).
…….…………………………………..
czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

3. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z wizerunkiem oraz imienia i nazwiska mego dziecka na stronie
www oraz w materiałach promocyjnych dotyczących szkoły.

………………………………………………
data wypełnienia zgłoszenia

…………………………………………………
czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna
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