Szkoła Podstawowa, do której uczeń/uczennica uczęszczał/-a

Kartę zapisu, kserokopię aktu urodzenia i zdjęcie do legitymacji szkolnej proszę dostarczyć
do sekretariatu Gimnazjum do dnia 18.05.2016 r.
KARTA ZAPISU DO GIMNAZJUM IM. CZ. MIŁOSZA W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
W przypadku, kiedy uczeń/uczennica z obwodu szkoły nie zamierza podjąć nauki w Gimnazjum
im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej, proszę o podanie informacji, w którym
Gimnazjum będzie kontynuował/-a naukę i wypełnić podstawowe dane ewidencyjne (pkt. 1-10).
Gimnazjum …
Proszę wypełnić pismem drukowanym
1. Imię

2. Drugie imię

3. Nazwisko
4. PESEL ucznia

5. Data urodzenia

6. Miejsce urodzenia

7. Województwo

8. Adres zameldowania ucznia
- Przynależność obwodowa do Gimnazjum …
9. Adres zamieszkania ucznia
10. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:
- Matki

telefon

- Ojca

telefon

11. Język obcy obowiązujący ucznia w klasie VI
- Czy uczeń posiada orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?
TAK

NIE

(Jeżeli tak, proszę o dołączenie kserokopii)

- Czy uczeń posiada orzeczenie lub opinię lekarską o niepełnosprawności?
TAK

NIE

(Jeżeli tak, proszę o dołączenie kserokopii)

12. Zainteresowania ucznia

13. Osiągnięcia przedmiotowe, sportowe

14. Uczeń/uczennica będzie uczęszczał/-a:

na lekcje religii 

na lekcje etyki 

15. Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na uczęszczanie mojego syna/mojej
córki w:
 lekcjach języka kaszubskiego od roku szkolnego 2016/2017 (cykl trzyletni) i / lub
 lekcjach języka ukraińskiego od roku szkolnego 2016/2017 (cykl trzyletni)

* niepotrzebne skreślić

podpis ucznia

podpis rodziców/prawnych opiekunów

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów ucznia/uczennicy
Po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez moje dziecko dotyczącymi jego
zainteresowań oraz wyboru gimnazjum potwierdzam tę decyzję. Oświadczam, że dane przedłożone w
niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym.
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka uczęszczającego do Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej, a także
moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie
bezpieczeństwa i zdrowia oraz dydaktycznej i wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.).
Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na umieszczanie na stronie
internetowej szkoły zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas zajęć i
uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej
oraz prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych w
celu informacji o szkole i promocji szkoły.
* niepotrzebne skreślić

podpis rodziców/prawnych opiekunów

Informacja dla kandydatów i ich rodziców/prawnych opiekunów zamieszkałych poza
obwodem Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej.
Na podstawie Uchwały Nr XV/122/2016 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębnica
Kaszubska, wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły Dyrektor Gimnazjum im.
Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej informuje, że:
określone zostały kryteria, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych
kryteriów oraz liczba punktów, które będą przyznane za spełnianie kryteriów w prowadzonym
postępowaniu rekrutacyjnym wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum
im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej według następującego zestawienia:
Lp.

Nazwa kryterium

1

Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało
do Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej
Rodzic/prawny opiekun jest zatrudniony
lub prowadzi działalność gospodarczą
w Dębnicy Kaszubskiej
Rodzic/prawny opiekun lub osoba przez
niego wyznaczona zapewni kandydatowi
opiekę po zajęciach lekcyjnych
Kandydat mieszka na terenie Gminy
Dębnica Kaszubska

2

3

4

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium
Potwierdza dyrektor na podst.
dokumentacji szkoły
Oświadczenie
rodzica/prawnego opiekuna

Liczba
punktów
1

Oświadczenie
rodzica/prawnego opiekuna

1

Oświadczenie
rodzica/prawnego opiekuna

1

1

W załączeniu:
Zdjęcie legitymacyjne (opisane: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), kserokopia aktu
urodzenia.
Po zakończeniu roku szkolnego - proszę dostarczyć kserokopię świadectwa ukończenia Szkoły
Podstawowej i kserokopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty OKE (do 1 lipca 2016 r.)

