GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KORNOWACU
UL. STAROWIEJSKA 66 44-285 KORNOWAC
TEL./FAX: 32 430 10 13
e-mail: gimnazjum@kornowac.pl

www.gimnazjum.kornowac.pl

Karta zgłoszenia ucznia/uczennicy do gimnazjum na rok szkolny 2014/2015
Proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

Dane osobowe kandydata
PESEL
Obcokrajowcy zamiast nr PESEL podają datę urodzenia (RR-MM-DD) oraz
płeć (M/K)

Imiona

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania
Ulica

Kod

Nr domu

Nr lokalu

Powiat

Gmina

Miejscowość
-

Województwo

Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów
Dane matki/prawnej opiekunki
Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail
Adres zamieszkania
Ulica
Kod

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
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Adres zameldowania (jeśli inny niż adres zamieszkania)
Ulica
Nr domu
Kod

Nr lokalu

Miejscowość
-

Dane ojca/prawnego opiekuna
Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail
Adres zamieszkania
Ulica
Kod

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
-

Adres zameldowania (jeśli inny niż adres zamieszkania)
Ulica
Nr domu
Kod

Nr lokalu

Miejscowość
-

Deklaracje
1. Wykaz planowanych klas pierwszych (proszę zaznaczyć jedna klasę)
RODZAJ KLASY
ogólna
sportowa
z rozszerzonym językiem angielskim

WYBIERAM
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2. Zamawiam dla mojego dziecka mundurek/zakupię mundurek we własnym zakresie*
(cena nowego mundurka to ok. 70 zł)
Wzrost
Obwód klatki piersiowej
Obwód pasa

3. Wykaz zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego (należy zaznaczyć jeden rodzaj zajęć)
a) koszykówka
b) siatkówka
c) piłka nożna
d) piłka ręczna
e) rekreacyjne (wszystkie powyższe)
4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczęszczanie mojego dziecka na lekcje religii.
..............................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

5. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział syna/córki w lekcjach terenowych, wyjściach i
wycieczkach zgodnych z programem dydaktyczno – wychowawczym szkoły.
..............................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

6. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestniczenie mojego dziecka w zajęciach
pozalekcyjnych (koła zainteresowań), wyrównawczych i innych organizowanych przez szkołę.
..............................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

*(niepotrzebne skreślić)
7. Moje dziecko będzie kontynuowało naukę języka niemieckiego jako język mniejszości narodowej
a) tak
b) nie
8. Moje dziecko rozpocznie naukę języka niemieckiego jako język mniejszości narodowej
a) tak
b) nie
9. Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej ? (jeżeli
posiada, to prosimy o dołączenie kserokopii dokumentu)
a) tak
b) nie
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10. Specjalne potrzeby wynikające ze stanu zdrowia kandydata (opieka specjalistyczna, zwolnienie
z zajęć wychowania fizycznego, stale przyjmowane leki, itp.).

Oświadczenia
Wyrażam zgodę/*nie wyrażam zgody/*na przetwarzanie przez Gimnazjum im. Jana Pawła II danych
osobowych mojego syna/*córki w celu publikacji w gazecie, lokalnych mediach, na szkolnej stronie
internetowej osiągnięć i wyróżnień, rankingów uczniów wzorowych, zdjęć i opisów uroczystości
szkolnych i pozaszkolnych. Poinformowano mnie, że administratorem danych osobowych jest
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu oraz, że dane te są przetwarzane w w/w celach oraz
o dobrowolności podawania danych osobowych i prawie wglądu do nich, jak również ich poprawiania.
/* niepotrzebne skreślić

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

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych mojego
syna/*córki, zbieranych w celu procedury rekrutacji - Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.) oraz wprowadzenia do systemu SIO (System Informacji
Oświatowej) – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 202 r. Nr
101 poz. 926 ze zm.).
/* niepotrzebne skreślić

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

Oświadczam, że dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y
odpowiedzialności karnej za przedstawianie nieprawdy. Zobowiązuję się do informowania dyrektora
szkoły o każdorazowej zmianie powyższych danych. Zostałam/em pouczona/y o prawie wglądu do nich
danych oraz ich zmiany.
………………………………………………
(data, podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie gimnazjum do 31 marca 2014 r. w godzinach od 700 do
1500.
Gimnazjum umożliwia korzystanie z dziennika elektronicznego, co pozwala na bieżąco monitorować
przez Internet postępy oraz frekwencję syna/córki. Opłata za dostęp do usługi wynosi około 20 zł za rok
kalendarzowy.

4

