Wypełnia szkoła
Data złożenia
Nr ewidencyjny
*

ZGŁOSZENIE / WNIOSEK

KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ
GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W KIELCACH
1.
1

Dane osobowe kandydata i rodziców:

Nazwisko kandydata
Pierwsze imię
Drugie imię

2
3

Data urodzenia kandydata

PESEL kandydata
W przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

4

Imiona i nazwiska rodziców /
prawnych opiekunów

Matki
Ojca

5

Adres zameldowania kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu/nr mieszkania

6

Adres zameldowania matki / prawnego opiekuna
kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu/nr mieszkania

7

Adres zameldowania ojca / prawnego opiekuna
kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu/nr mieszkania

8

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców / prawnych
opiekunów kandydata (o ile je
posiadają)

Matki

Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

Ojca

Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

Informacja o złożeniu wniosków o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy publicznych
gimnazjów. Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosków o przyjęcie do więcej niż
jednego gimnazjum, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do
najmniej preferowanych.
*niepotrzebne skreślić
2.

Nazwa szkoły
Pierwszy wybór

Gimnazjum

Drugi wybór

Gimnazjum

Trzeci wybór

Gimnazjum

Adres szkoły

3. Wybór profilu klasy:
Wybieram klasę (wstawić X przy wybranej klasie, można wybrać tylko jedną klasę)
z rozszerzonym programem języka angielskiego
rozwijającą zainteresowania sportowe
rozwijającą zainteresowania artystyczne
bez profilu

UWAGA : Klasy będą tworzone w oparciu o ilość zgłoszeń i kryteria dodatkowe (wyniki
sprawdzianu, oceny z przedmiotów kierunkowych). Klasa o danym profilu nie zostanie
utworzona, w przypadku niewystarczającej liczby chętnych. Zaznaczenie wybranej klasy nie
oznacza, że kandydat na pewno dostanie się do tej klasy.
4.

Wnioski dotyczące podziału klas dla kandydatów, którzy wybrali klasę bez profilu:

Imię i nazwisko jednego kolegi / koleżanki, z
którym kandydat chce być w jednej klasie (pod
warunkiem, że obie osoby wskażą się wzajemnie)
Inne

UWAGA: Kandydaci, którzy wybrali klasę profilowaną, nie mogą wskazać osoby, z którą
chcą (albo nie chcą) być w jednej klasie. Takie wnioski nie będą brane pod uwagę przy
podziale klas pierwszych. Jeżeli kandydaci nie wskażą się wzajemnie, to takie wnioski
również nie będą brane pod uwagę.
Pouczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z
postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm )
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach jest dyrektor gimnazjum, do
którego wniosek został złożony.
3. Wnioski dotyczące wyboru profilu klasy (pkt 4) oraz podziału klas (pkt 5) można zmienić w
nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2016 r. - osobiście w sekretariacie szkoły.
Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załączniku dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm ).
3. Oświadczam, że zapoznałam / em się z informacjami zawartymi w uwagach w pkt.4 i pkt 5.
Załącznik: „Kwestionariusz kandydata”.

_____________________________________________________________
(czytelny podpis wnioskodawcy – rodzica/ prawnego opiekuna kandydata)

