
ZAŁ NR 2 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka  spoza obwodu do klasy I Gimnazjum w Zespole Szkół im. 
Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie w roku szkolnym 2016/2017  

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL            
W przypadku braku pesel proszę 
wpisać serię i nr  
paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego  

 

Imiona  Data urodzenia  

nazwisko  Miejsce 
urodzenia 

 

Adres zamieszkania 
dziecka 

 

województwo  miejscowość  

ulica  Nr domu  

Kod pocztowy  Nr mieszkania  

Adres stałego 
zameldowania 
dziecka  

 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

OPIEKUN jest rodzicem jest opiekunem 
Imiona   

nazwisko   

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej  i jej dane do kontaktu 

województwo  miejscowość  

ulica  Nr domu  

Kod pocztowy  Nr mieszkania  

Adres poczty 
elektronicznej 

 Nr telefonu  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

OPIEKUN jest rodzicem jest opiekunem 
Imiona   

nazwisko   

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego  i jego dane do kontaktu 

województwo  miejscowość  

ulica  Nr domu  

Kod pocztowy  Nr mieszkania  

Adres poczty 
elektronicznej 

 Nr telefonu  

 

 

 

 

Dodatkowe informacje o dziecku 

Dziecko posiada orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego 

tak nie 

Nr orzeczenia , typ orzeczenia i 
adres poradni, która je wydała 

 
 
 
 



Nazwa i adres obecnej szkoły 
podstawowej: 

 

Nazwa i adres wybranej nieobwodowego 
gimnazjum*: 
*w porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanych)  

 

 
 

 
 

 

język obcy nauczany w szkole podstawowej ………………………………………………….  

Załączniki 
 - 2 zdjęcia legitymacyjne 
- świadectwo  ukończenia SP i zaświadczenie o sprawdzianie (dostarczyć po zakończeniu roku szkolnego) 

Informacja 

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 97 z 1997r. art. 24,32,35) informuję Panią/Pana, że administrator danych osobowych - 

Gimnazjum zbiera i przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka i członków rodziny pozostałych  we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie 

dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz uzupełniania, 

uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Jednocześnie informuję, że administrator danych 

osobowych Gimnazjum dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.   

Oświadczenie woli 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka uczęszczającego do Gimnazjum w Bornem Sulinowie , a także 

moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

Zapoznałam/łem pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Wyrażam zgodę na pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki zgodnie z Ustawą                 
o Systemie Informacji Oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz. U. nr 139, poz. 814 z późn. zm. art 57 ust 1). 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę  na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających 
wizerunek mojego syna/córki ………………………………………………..…………………………………………………………… 
zarejestrowany podczas realizacji : konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych, w mediach: Internecie, prasie, telewizji, 
gazetkach szkolnych. 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb 
funkcjonowania Zespołu Szkół  w Bornem Sulinowie . Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w Zespole Szkół  
w Bornem Sulinowie . 

Zapoznaliśmy się z powyższymi informacjami 

 

                          ……………........……...……............                                                                                                                                  …………………………………….  

 (podpis matki/opiekunki prawnej)                                                                     (podpis ojca/opiekuna prawnego)   

 

 TERMIN ZGŁOSZENIA KANDYDATA UPŁYWA  8 czerwca a 2016r.  -  GODZ. 15.00  

 


