
      

Dodatkowe  informacje   dotyczące   przyjęcia   dziecka   do  PG  5                                                         
na  rok   szkolny  2016/ 2017 

(Obowiązuje  tylko  w  Publicznym  Gimnazjum  nr  5  w  Białymstoku, wypełniamy  drukowanymi literami) 
 
 

.............................................................................................................................................................................................. 
/nazwisko i imię ( imiona) ucznia  +  nr  telefonu  ucznia + poczta e-mail  ucznia /  

 

………………................................................................................................................................................................................                                                        
/pełny  adres z  kodem   zameldowania  ucznia  +  pełny  adres  z  kodem  zamieszkania  ucznia – w przypadku  różnych adresów  /  +   tel. domowy 

 

………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
/nazwisko   i  imię   rodziców   lub  prawnych   opiekunów  ucznia/ 

 

Narodowość dziecka :…..........................................     i    obywatelstwo  dziecka: ……………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                             

data i miejsce urodzenia dziecka:  …………………………………………………...................................................................... 

PESEL            

 

Uczeń   będzie   uczęszczał   na    naukę   religii:      katolickiej,      prawosławnej,      etykę.       /niepotrzebne  skreślić/ 

                                                                                                                          innej  …………………………………………………………  

 

Gimnazjum  zgodnie  z  rejonem nr  ………. .   Pełny adres (jeżeli uczeń jest zameldowany  poza  miastem Białystok)  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

mama…………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
 
tata…………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

/miejsce  pracy  rodziców lub  opiekunów prawnych  +   telefony  kontaktowe/ 
 

Poczta e-mail rodziców:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

Oprócz  języka  angielskiego  chcę  się  uczyć   języka  (zaznacz   X – na „tak”-  wybrać   jedną odpowiedź).   
 

 
 

język   rosyjski  
język   niemiecki  
język   francuski  

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Załączniki: 
1.  Dwa    zdjęcia   -  podpisane nazwiskiem i imieniem   o wymiarach  3 cm  x  4 cm 

2.  Oceny  z  półrocza  klas  VI.                     

3. Uczniowie  niepełnosprawni  ubiegający  się  o  przyjęcie  do   klasy  integracyjnej  dodatkowo  dołączają: 

♦ aktualne  orzeczenie  do  kształcenia  specjalnego wydane  na  okres  nauki  w  gimnazjum,  

♦  zaświadczenie  lekarskie  o  stanie  zdrowia, 

♦ opinię  nauczyciela – wychowawcy, 

♦ inne  posiadane  dokumenty, 

♦ czym niepełnosprawne dziecko będzie dojeżdżać do szkoły-........................................... ilość  km  .................  . 
 
Oświadczam, że dane przedłożone  w  niniejszym  kwestionariuszu  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celu  
przeprowadzenia  rekrutacji  do  szkoły  oraz  prowadzenia  czynności  związanych  z  edukacją  ucznia (Dz. U. z  2002r. nr  101, poz. 926 z  póżn. zm.) 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów  i uroczystości organizowanych przez Szkołę oraz wykorzystanie tego 
wizerunku poprzez umieszczanie  zdjęć na stronie internetowej szkoły, w kronice  szkolnej   oraz tablicach   ściennych  i folderach   szkolnych   w   celu   informacji   i   promocji   
Szkoły. Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z  2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mego dziecka na potrzeby Zmodernizowanego Systemu 
Informacji Oświatowej – Ustawa  z dnia 15 kwietnia 2011r.Dz. U. z 2011r. Nr 139, poz. 814, Nr205,poz. 1206. 
 

 
......................                                                                                          …................................................. 
        / data/                                                                                                                                        /czytelny podpis obojga rodziców lub opiekunów/ 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


