
           

 

Międzyrzec Podlaski, dn………………………………. 
 

Do Dyrekcji Gimnazjum Nr 2  
w Międzyrzecu Podlaskim 
ul. Partyzantów 8 
21-560 Międzyrzec Podlaski 

 
PODANIE O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM 

 
Proszę o przyjęcie na rok szkolny 2012/2013 do klasy pierwszej 

1. Sportowej (piłka nożna, koszykówka) 2. Integracyjnej 3. Ogólnej(niepotrzebne skreślć) 

moją córkę/mojego syna. 

Dane osobowe kandydata do Gimnazjum: 

• I imi ę:…………….…….. II imi ę:……….………… Nazwisko:…………………………. 

• Data i miejsce urodzenia: ..................................................................................................  

• Województwo: ..................................................................................................  

• PESEL:  

• Adres zameldowania: ..................................................................................................  
(miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta, powiat) 

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

• Adres zamieszkania: ..................................................................................................  

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

• Telefon domowy: ..................................................................................................  

 

Dane rodziców / opiekunów prawnych: 

Ojca / opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko .................................................................................... tel.:.................................  

Miejsce pracy ...............................................................................................................................  

Matki / opiekunki prawnej: 

Imię i nazwisko .................................................................................... tel.:.................................  

Miejsce pracy ...............................................................................................................................  

Forma dojeżdżania (w przypadku zamieszkania poza miastem Międzyrzec Podlaski) 

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

Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza dziecko: 

Szkoła Podstawowa Nr.......... im. ................................................................................................  

w ............................................................................... ul. .............................................................  

Nazwa i adres Gimnazjum obwodowego: 

............................. Gimnazjum Nr .......  im. ................................................................................  

w ................................................................................  ul..............................................................  

Kod pocztowy: ............................  Poczta: ...................................................................................  



Ważne osiągnięcia ucznia (np. sukcesy w konkursach przedmiotowych, konkursach wiedzy, konkursach 
artystycznych, osiągnięcia sportowe): 
......................................................................................................................................................  

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

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

Zainteresowania, szczególne uzdolnienia, potrzeby dziecka: 

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

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

Trudności szkolne: .......................................................................................................................  

Chciałbym brać udział w następujących pozalekcyjnych zajęciach dodatkowych: 

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

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

Czy uczeń był badany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną? TAK / NIE  

Jeśli TAK, proszę podać datę ostatniego badania: .......................................................................  

 .....................................................................  
czytelny podpis kandydata 

..................................................................  ............................................................................... 
                  miejscowość, data                                                       czytelny podpis matki/ojca/opiekuna prawnego 
 

Informacja 

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 97 z 1997 r. art. 24, 32, 35) 
informuję Panią/Pana, że administrator danych osobowych w Gimnazjum Nr 2 zbiera i przetwarza 
dane osobowe Pani/Pana dziecka i członków jego rodziny pozostałej we wspólnym gospodarstwie 
domowym w zakresie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły. 

Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz uzupełniania, 
uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub 
nieprawdziwe. Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych Gimnazjum Nr 2 dołoży 
wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 

 
Oświadczenie woli 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka uczęszczającego do Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, a także moich i członków 
mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno – 
opiekuńczej działalności szkoły. 

Zapoznałam/łem się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych 
moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 

Zapoznaliśmy się z powyższymi informacjami 

.............................................................  ......................................................................... 
              miejscowość, data                                                     podpis matki i ojca / opiekuna prawnego 
Załączniki 
1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
2. oryginał zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzonego 

w klasie VI szkoły podstawowej 
3. zdjęcie – 1 szt. (podpisane z tyłu – imię, nazwisko, data urodzenia) 
4. dotyczy klasy sportowej: 
- ważne badania – EKG, analiza krwi z OB., analiza moczu, ew. zaświadczenia lekarzy specjalistów 
- skierowanie do Poradni Medycyny Sportowej 
- zgoda rodziców 
5. dotyczy klasy integracyjnej: 
- aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia w klasie integracyjnej 


