
Załącznik nr 2                                                                        Dębowiec, dnia .......................................... 
 

Dyrektor Gimnazjum w Dębowcu 

 

 

WNIOSEK do Gimnazjum w Dębowcu 
na rok szkolny 2016/2017 

 

Na podstawie art. 20a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, 
z późn. zm.)  

składam wniosek o przyjęcie do gimnazjum mojego dziecka: 
 

I DANE OSOBOWE KANDYDATA 

 

1. Imię i nazwisko kandydata ............................................................................................... 

2. Data urodzenia ................................................................................................................. 

3. Numer PESEL ....................................................................................................... 

W przypadku braku numeru PESEL, należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość ucznia: ..................................................................................... 

4. Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/nr lokalu): 

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

II DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

1. Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów: 

a) Matki: ................................................................................................................... 

b) Ojca: ..................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów: 

a) Matki: ................................................................................................................... 

b) Ojca: ..................................................................................................................... 

3. Numery telefonów: 

a) Matki: ................................................................................................................... 

b) Ojca: ..................................................................................................................... 

4. Adres poczty elektronicznej (o ile rodzice/opiekunowie prawni korzystają z poczty 

elektronicznej) 

a) Matki: ................................................................................................................... 

b) Ojca: ..................................................................................................................... 

III KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH GIMNAZJÓW 
Wniosek o przyjęcie do publicznego gimnazjum może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych gimnazjów. We wniosku 

określa się kolejność wybranej szkoły w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.  

 

1) .................................................................................................................................................. 

2) .................................................................................................................................................. 

3) .................................................................................................................................................. 

W dniach od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. uzupełnię wniosek o przyjęcie do gimnazjum o: świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu. 

OŚWIADCZENIE 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych we 
wniosku.  

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z procesem 
kształcenia oraz w celach statystycznych. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej 
(Dz. U. z 2011 r. nr 139, poz. 814 z późn. zm.). 

Zostałam/em pouczona/y o prawie wglądu do danych zawartych we wniosku oraz ich zmiany.                   

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

                                                                                                                                                                             (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 


