Głuszyca, dnia .............................
.............................................................
wpisać nazwę szkoły podstawowej

PODANIE O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Gimnazjum Publicznego, ul. Grunwaldzka 37, 58-340 Głuszyca
Dane osobowe:
Imię pierwsze: ................................................................
Imię drugie: ....................................................................
Nazwisko: ......................................................................
Data urodzenia: .............................................................
Miejsce urodzenia: ........................................................
PESEL: ..........................................................................
Imię i Nazwisko ojca/prawnego opiekuna: ............................................................................................
Imię i Nazwisko matki/prawnej opiekunki: ...........................................................................................
Adres zamieszkania ucznia:
a) ulica (numer domu/mieszkania) ........................................................
b) miejscowość: ......................................................................................
c) numer telefonu: ....................................................................................
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych (wpisać jeśli jest inny, niż adres zamieszkania ucznia):
a) ulica (numer domu/mieszkania) .........................................................
b) miejscowość: ......................................................................................
c)

numer telefonu: ...................................................................................

Miejsce pracy ojca: ..........................................................................................
tel. kontaktowy: ..............................................................................................
Miejsce pracy matki: ......................................................................................
tel. kontaktowy: .............................................................................................

WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA

w-f

informatyka

technika

plastyka

muzyka

przyroda

historia

matematyka

język …….

j. polski

zachowanie

Informacje o osiągnięciach w szkole podstawowej: (proszę wpisać oceny cyframi)

Ocena I
semestru
Kl. VI
1.

Propozycje zajęć pozalekcyjnych:........................................................................

2.

Zainteresowania dziecka:………………………………………………………

3.

Proszę wymienić osobę lub dwie, z którym dziecko chciałoby uczęszczać do klasy
……………………………………………………………………………………………..
DEKLARACJA WYBORU
Wstaw „X” w wybranej przez siebie klasie:

Klasy

Pierwszy wybór

Drugi wybór

Przyrodniczo-matematycza
z elementami dietetyki
Językowo-dziennikarska
z elementami fotografii
Sportowo-obronna

Przyrodniczo-matematycza
z elementami dietetyki
Językowo-dziennikarska
z elementami fotografii
Sportowo-obronna

.......................................
podpis ucznia

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

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

podpis matki (opiekunki)

podpis ojca (opiekuna)

1. Informacje dotyczące przyjęcia do gimnazjum
Termin składania podań: od 1 do 23 czerwca 2016r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu: od 24 do 28 czerwca 2016r.
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum: do 15 lipca 2016r.
a) Wykaz wymaganych dokumentów:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenie o wyniku sprawdzianu kończącego szkołę podstawową,
- karta zdrowia,
- dwie fotografie,
- uczniowie z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają orzeczenie
kwalifikacyjne z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- uczniowie, którzy w trakcie szkoły podstawowej odbyli badania w Poradni PsychologicznoPedagogicznej dołączają opinię psychologiczno - pedagogiczną,
2. Informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 8456-420

