Siedlce, ……………………………..2016r.

Dyrektor
Publicznego Gimnazjum nr 4
w Siedlcach
08-101 Siedlce, ul. Pescantina 2
tel.: (025)794 34 41
Proszę o przyjęcie mojej córki/ mojego syna *……………………………………………………………
w roku szkolnym 2016/2017 do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach
.................................................
(podpis rodziców / opiekunów)

DANE OSOBOWE UCZNIA
Imiona i nazwisko

Imię matki

Imię ojca

Imiona i nazwiska
prawnych opiekunów
( jeśli są inni niż rodzice)
Data urodzenia dziecka

Miejsce urodzenia dziecka

Adres zameldowania
dziecka
Adres zamieszkania
dziecka
Adres zamieszkania
rodziców, jeśli jest inny niż
dziecka
Telefon domowy
Telefon komórkowy
rodziców
Telefon do pracy (matki)
Telefon do pracy (ojca)
Pesel dziecka
Nazwa gimnazjum
(adres) rejonowego
(obwód) wg. stałego
zameldowania dziecka
(potrzebne do przekazania
inf. o spełnianiu
obowiązku szkolnego)

Uczeń uczęszczał do Szkoły Podst. nr: ....................w ………………………………………...
do klasy VI …………
Język obcy do kontynuacji ……………………………………………..
Proszę o zorganizowanie dla mojej córki/ mojego syna*
1. Nauki religii
2. Obiadów w stołówce szkolnej
Uczeń jest: sierotą, półsierotą, przebywa w domu dziecka, w rodzinnym domu dziecka, w rodzinie
zastępczej.
Uczeń posiada orzeczenie kwalifikacyjne lub opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej*

*właściwe podkreślić

Strona 1

DLA UCZNIÓW SPOZA OBWODU PUBLICZNEGO GIMNZJUM NR 4 W SIEDLCACH:
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Siedlcach
 Oświadczam, że jestem mieszkańcem Siedlec TAK/NIE*
 Oświadczam, że rodzeństwo dziecka uczęszcza już do tej szkoły TAK/NIE* klasa ..................


Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się na terenie obwodu szkoły TAK/NIE*
(potwierdzenie w postaci zaświadczenia z zakładu pracy)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gimnazjum nr 4 w Siedlcach danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
zadań wynikających z zasad funkcjonowania szkoły (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28.09.1997r. Dz. U.
133 Poz. 883”
Informujemy, iż szkoła prowadzi dziennik elektroniczny bezpłatnie.
Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: www.pg4.siedlce.pl w zakładce „rekrutacja”.

....................................................................
podpis rodziców (prawnych opiekunów)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Publiczne Gimnazjum nr 4
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach wraz z wizerunkami innych osób poprzez
rozpowszechnianie ich w :
a) mediach elektronicznych, w szczególności stronach internetowych,
b) prasie,
c) broszurach, ulotkach, gazetach itp.

……………………………………………
podpis rodziców (prawnych opiekunów)

*właściwe podkreślić

Strona 2

*właściwe podkreślić

Strona 3

