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Świdnik, dnia ____________________________ 

PODANIE 

Proszę o przyjęcie do Gimnazjum nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 
 

Lp. Szkoła Klasa Typ klasy Zaznacz X 

1 

Gimnazjum nr 4 

PIERWSZA 

PRZYSPOSABIAJĄCA DO ZAWODU 

□ 
2 DRUGA □ 
3 TRZECIA □ 

 

Metryczka osobowa 
PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI, DZIĘKUJEMY. 

PESEL            
 

imiona i nazwisko kandydata  

data i miejsce urodzenia  

ulica, numer domu i mieszkania  

kod pocztowy i miejscowość  

miejsce zamieszkania oraz gmina 
□ wieś □ miasto do 5 tys. mieszkańców □ miasto powyżej 5 tys. mieszkańców 

Gmina:                                        Powiat: 

telefon domowy, komórkowy kandydata  

poczta elektroniczna (e-mail) kandydata  

imiona i nazwiska rodziców  

telefony kontaktowe do rodziców  

Adres do korespondencji z rodzicami 
(jeśli inne niż dane kandydata) 
 

 

rok i nazwa ukończonej Szkoły 

Podstawowej 
 

rejonowe Gimnazjum najbliższe miejscu 

zamieszkania kandydata 
 

poprzednie Gimnazjum do którego 

uczęszczał kandydat 
 

 

INFORMUJEMY, ŻE UCZEŃ GIMNAZJUM OBJĘTY JEST OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM. Obowiązek ten wynika  

z art. 18 pkt 2 w związku z art. 15 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  

nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zamianami). Podlega on egzekucji administracyjnej na podstawie  

art. 2 §1 pkt 3 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.  

z 2002 r. nr 110, poz. 968 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 20 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty. KARA GRZYWNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO WYNOSI 5 000,00 ZŁ. 
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Informacje dodatkowe 
Jeśli TAK prosimy postawić znak X. Wymagane jest dodatkowe zaświadczenie, jako załącznik do podania. 

  

□ Jestem dzieckiem nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego. 

□ 
Jestem sierotą lub osobą przebywającą w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub jestem dzieckiem z rodziny 

zastępczej. 

□ Mam ustalony indywidualny tok nauki. 

□ 
Mam udokumentowane problemy zdrowotne, które ograniczają moje możliwości wyboru kierunku kształcenia, 

potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

Deklaracja Rodziców 
Jeśli TAK prosimy postawić znak X. 

 

□ Zobowiązuję się do uiszczania opłaty semestralnej – Rady Rodziców PCEZ. 

□ Deklaruję udział mojego dziecka w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” 

Deklaruję udział mojego dziecka w jednym z dwóch obowiązkowych przedmiotów: □ Religia □ Etyka 

 

Załączniki 
Do niniejszego podania załączamy następujące załączniki: 

 

□ Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

□ Wyniki Egzaminu po klasie szóstej Szkoły Podstawowej (z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) 

□ Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej (dotyczy klasy I, II, III Gimnazjum nr 4) 

□ Świadectwo ukończenia klasy I Gimnazjum (dotyczy klasy II Gimnazjum nr 4)  

lub Świadectwo ukończenia klasy II Gimnazjum (dotyczy klasy III Gimnazjum nr 4) 

□ Zaświadczenie Lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w Gimnazjum przysposabiającym do zawodu  

□ 2 zdjęcia legitymacyjne 

 

Oświadczamy, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Wyrażamy zgodę 

na umieszczenie danych osobowych w szkolnych bazach danych i na listach przygotowywanych w związku z rekrutacją. 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r.  

Nr 101, poz. 926) w celach związanych z przeprowadzeniem naboru. Jednocześnie oświadczamy, że podajemy dane 

dobrowolnie oraz mamy świadomość przysługującego nam prawa do wglądu i poprawiania powyższych danych 

osobowych. Oświadczamy, że znamy i akceptujemy zasady oraz harmonogram rekrutacji. 

 

……………………………………………….………… 

(podpis kandydata)  

 

……………………………………………….………… 

(podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

Dokumenty odebrałam/em dnia_____________________________ 

……………………………………………….………… 

(podpis osoby odbierającej dokumenty) 

 

© 2012 PCEZ Świdnik 


