
                                                                                                                                                               Załącznik nr 1 

 

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ W GARDNIE   

przy ul. ………………………. 

w roku szkolnym…………… 

Data wpływu zgłoszenia…………….. 

 
 
1klasa  SP 
 
Niniejszym  potwierdzam wolę korzystania od 1 września 2016 roku z oferty edukacyjnej Zespołu  
Szkół w Gardnie, która ze względu na miejsce zameldowania mojego dziecka jest szkołą obwodową.  
 
1. Formularz Rekrutacyjny należy wypełnić drukowanymi literami. Przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się ze       
sposobem dokumentowania informacji zawartych w formularzu. 
2. W przypadku, gdy pytanie wymaga zaznaczenia odpowiedzi, należy zakreślić odpowiednio   TAK lub NIE. 
3. Pola zaznaczone * są polami obowiązkowymi – należy je wypełniać w formularzu. 
4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem  należytej staranności. 

 
1. Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Drugie imię dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania 
 
 

Adres miejsca zamieszkania 
 
 

 
 

Dodatkowe informacje o dziecku  
Orzeczenie o  potrzebie 
kształcenia specjalnego* 
 

TAK / NIE 

Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

Adres zamieszkania kandydata* 
 

 
 
 

 
 
2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania 
 
 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
kontaktowych  

 



Miejsce pracy 
 

 
 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

Adres miejsca zamieszkania 
 
 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
kontaktowych 

 
 

Miejsce pracy  

 
Informacje dodatkowe: 
 

1. Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej? (jakiej?)…………………………………… 

2. Czy dziecko przyjmuje stale jakieś leki?/jest uczulone na lek?.................................................... 

3. Czy dziecko ma jakieś dolegliwości zdrowotne?.......................................................................... 

4. Czy dziecko było pod opieką poradni psychologiczno – pedagogicznej?  TAK / NIE 

5. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religii TAK / NIE 

6. Wyrażam zgodę na opiekę pielęgniarki w szkole TAK / NIE 

7. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć i informacji na szkolnej stronie internetowej TAK / NIE 

 
 

1. Oświadczam, że: 
 
a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, 
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych  

w zgłoszeniu, 
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla 

celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późniejszymi zmianami), 

 
 
 
 
 
...................., dnia  ............................                                     ........................................................... 

                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 
 
 
3. Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły 
 
 

Data: ................................ 
 

                          ........................................................... 
                                    (podpis dyrektora szkoły)



 


