......................................................
(imię i nazwisko ucznia)

Uczeń Szkoły Podstawowej
w ..................................................

Dyrektor Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego
w Jastkowie
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Gimnazjum
im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie w roku szkolnym 2016/2017.
.....................................................
(podpis ucznia)

Popieram i akceptuję prośbę mojego dziecka
.......................................................................
(podpis rodzica)

Dane dotyczące ucznia Gimnazjum:
(potrzebne do księgi ewidencji, księgi uczniów oraz dziennika)

Imię (imiona) ...........................................................................................................................
Nazwisko .................................................................................................................................
Data urodzenia .........................................................................................................................
Miejsce urodzenia ....................................................................................................................
Adres zamieszkania ucznia (stały) ...........................................................................................
Adres zamieszkania ucznia (czasowy) .....................................................................................
PESEL .....................................................................................................................................
Odległość od Gimnazjum (km) ................................................................................................
Dane dotyczące rodziców (opiekunów) ucznia:
Imię i nazwisko matki ..............................................................................................................
Adres zamieszkania .................................................................................................................
Telefon do domu lub pracy ......................................................................................................
Imię i nazwisko ojca ................................................................................................................
Adres zamieszkania .................................................................................................................
Telefon do domu lub pracy ......................................................................................................
Potwierdzam zgodność powyższych danych
........................................................................
podpis rodzica (opiekuna)
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Proszę o umożliwienie uczestniczenia mojego dziecka w lekcjach religii.
........................................................................
podpis rodzica (opiekuna)

Proszę o umożliwienie uczestniczenia mojego dziecka w lekcjach religii i etyki.
........................................................................
podpis rodzica (opiekuna)

Proszę o umożliwienie uczestniczenia mojego dziecka w lekcjach etyki.
........................................................................
podpis rodzica (opiekuna)

Jednocześnie informuję, że mam pełną świadomość, iż lekcje etyki:
1. Mogą być organizowane w grupach międzyszkolnych, jeśli zgłosi się na nie mniej niż 7 uczniów
lub w grupach międzyklasowych, jeśli liczba chętnych uczniów w danej szkole jest wyższa niż 7.
2. Ze względów organizacyjnych (grupy międzyklasowe) mogą odbywać się przed lekcjami lub po
lekcjach.
3. Są realizowane na podstawie programów dopuszczonych do użytku w szkole, zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty.
4. Są oceniane według obowiązujących w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie zasad
oceniania i prowadzone z wykorzystaniem środków dydaktycznych w postaci podręczników
zgodnych z wykazem MEN.
.............................................................................
podpis rodzica (opiekuna)

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz. U. poz. 478).

OŚWIADCZENIE
zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dotyczy uczennicy/ucznia ........................................................................................................
Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie:
● danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego),
● wizerunku mojego dziecka w gazetkach, na tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej
szkoły,
● danych i wizerunku absolwentów szkoły (np. tablo, kronika szkolna)
w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz promocyjnej zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz
z Rozporządzeniem MENiS 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. z 2002 r. nr 23 poz. 225
z późn. zm.) i Rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz.U.
z 2004 r. nr 26, poz. 232 z późn. zm.).
........................................................................
podpis rodzica (opiekuna)

…………………………………………………
podpis ucznia
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Wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie
z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 maja 2013 r. (Dz. U. poz. 532) w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. poz.1113) w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
.....................................................................
podpis rodzica (opiekuna)

Ze względu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mojego dziecka w szkole oraz
usprawnienie działań w zakresie opieki, wychowania i edukacji, wyrażam zgodę na wpisanie
kontaktowych numerów telefonów do dziennika lekcyjnego.
..................................................................
podpis rodzica (opiekuna

Rodzice ucznia mają prawo zgłosić dyrektorowi szkoły w formie pisemnej wraz z podaniem
o przyjęcie do szkoły rezygnację z udziału swojego dziecka w zajęciach wychowania do życia
w rodzinie.
Podanie należy złożyć w sekretariacie gimnazjum do 31 maja 2016 r.
Do podania należy załączyć:
1. Zdjęcie ucznia potrzebne do legitymacji szkolnej.
2. Kopię zaświadczenia o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego (jeśli taki zasiłek jest
pobierany) na danego ucznia – potrzebne w zawiązku z wypełnianiem przez szkołę
deklaracji na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON.
3. Kopię orzeczenia lub opinii wydanej dla danego ucznia przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną – jeśli jest taka wola Rodziców.
4. Przekazać informację o chorobach przewlekłych ucznia mogących stanowić zagrożenie
zdrowia lub życia.
5. Po zakończeniu edukacji w Szkole Podstawowej: świadectwo ukończenia klasy szóstej
oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu (do 28.06.2016 r.).
6. Kartę zdrowia (do 31.08.2016 r.).
7. Na początku roku szkolnego należy przedstawić do wglądu w sekretariacie Gimnazjum
odpis aktu urodzenia dziecka.
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