
                           Sochaczew,  ………………………………… 

Nazwisko 
 

                    

Imię/imiona 
 

                    

Adres  zamieszkania 
 

                    

Ulica                                              nr  domu, mieszk. 
 
 

PODANIE  O  PRZYJĘCIE 

DO  GIMNAZJUM  NR  3  IM.  FRYDERYKA  CHOPINA 

W  SOCHACZEWIE 
 

Proszę  o  przyjęcie  mnie  do  Gimnazjum  nr  3  im.  Fryderyka  Chopina  w  Sochaczewie 

 

……………………………………………………………… 
                                                                                                  (podpis  ucznia) 

 

DANE  UCZNIA 
1. Formularz rekrutacyjny należy wypełnić drukowanymi literami. 

2. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności. 

Oświadczam,  że  poniższe  dane  są  zgodne  z  metryką  urodzenia  dziecka  

 i  dowodem  osobistym  rodziców: 

 
           

Nr  PESEL  dziecka 

 
        

Data  urodzenia – dzień,  miesiąc,  rok 

 
                    

Miejscowość 

 
                    

Województwo 

 
                                      

Imiona  i  nazwisko  rodziców  (opiekunów) 

 
                                        

Imiona  i  nazwisko  rodziców  (opiekunów) 

 
                                        

Adres  rodziców  (opiekunów) 

 
                    

Telefon 
 

 

 

.......................................................                                                               .......................................................                                               
               (podpis  rodziców/opiekunów)                                                                                                                                                                                 (podpis  ucznia)

 



DODATKOWE INFORMACJE 

Wypełnia uczennica / uczeń 

Uczęszczam do klasy VI Szkoły Podstawowej Nr ................ w......................................................................                                     

Chciałabym/chciałbym* uczęszczać  do klasy (właściwe podkreśl): 

-ogólnej ,  -językowej,  -przyrodniczej,      -sportowej ,    -terapeutycznej.  

Uzyskałam/uzyskałem* w I semestrze klasy VI średnią ocen .............. ocenę zachowania .................................... 

W szkole uczę się języka .................................................................................................... 

 

........................................................................ 

              (podpis  ucznia) 

Wypełniają rodzice 

Deklaracja rodziców w sprawie nauki religii 

...................................................................................................................................................................... 

.......................................                                                            ................................................................... 

                                          (data)                                                                                                                                     (podpis rodziców, opiekunów) 

Deklaracja rodziców w sprawie nauki wychowania do życia w rodzinie 

..................................................................................................................................................................... 

.......................................                                                            ................................................................. 

                                          (data)                                                                                                                                     (podpis rodziców, opiekunów) 

Oświadczam, że dziecko mieszka w obwodzie szkoły, a droga dziecka z domu do szkoły przekracza  

4 km. Wnioskuję o finansowanie kosztów dojazdu. 

                                                                                                                                 ........................................................... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    (podpis rodziców, opiekunów) 

Dodatkowe informacje rodziców o dziecku 

•    Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr .......................... z dnia............................................... 

•    Orzeczenie o niepełnosprawności nr .................................. z dnia ............................................................. 

wydane przez ..................................................................................................................................................... 

•    Inne informacje ............................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

OŚWIADCZENIE WOLI 

Zapoznałam/łem*   się   z   informacją   dotyczącą   zebrania   i   przetwarzania   danych   osobowych   moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym. Oświadczam,   że  wyrażam   zgodę   na   zebranie   i   przetwarzanie   danych  osobowych   mojego   dziecka 

............................................................................................ uczęszczającego do Gimnazjum nr 3 im. Fryderyka  Chopina  w Sochaczewie, a także moich i 

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

   

........................................................... 
                                                      (podpis rodziców, opiekunów) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA 
Uprzedzony o odpowiedzialności  karnej z art. 233 § 1 i 6 Kodeksu  karnego: „§ 1. Kto, zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje  nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która fałszywe 

oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej” oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

........................................................... 
                                                      (podpis rodziców, opiekunów) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 92 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ww. Formularzu w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2014/2015. 

 

........................................................... 
                                                      (podpis rodziców, opiekunów) 

*niepotrzebne skreślić 


