
ZGŁOSZENIE 

KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ  
GIMNAZJUM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁADYSŁAWOWIE 

  
Podstawia prawna:  
Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 7 z późn. zm.) oraz Statutu Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie. 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego  
we Władysławowie, w obwodzie którego dziecko mieszka. 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL            

Seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(w przypadku braku nr PESEL) 
 

Imię pierwsze  Imię drugie  

Nazwisko  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  województwo  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Kod pocztowy  Miejscowość   

Ulica  Nr domu/mieszkania  

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię  Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Kod pocztowy  Miejscowość   

Ulica  Nr domu/mieszkania  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ (o ile posiada) 

Telefon  

Adres e-mail  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Kod pocztowy  Miejscowość  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

    

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO (o ile posiada) 

Telefon  

Adres e-mail  
Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji. Obowiązek podania danych wynika  z art. 20 i art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Składający zgłoszenie ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści 
danych w nim zawartych i ich poprawiania.   
W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) administratorem danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor publicznego gimnazjum, w którym zgłoszenie zostało złożone. 

 
Data i podpis matki/opiekunki prawnej      data i podpis ucznia 

………………………………………………………….      ……………………………….. 
Data i podpis ojca/opiekuna prawnego 

…………………………………………………………. 



W A Ż N E 
Dodatkowe dane o dziecku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie : 
 podanie (na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub skopiowanym ze strony  

 (http://www.gimnazjum.wladyslawow.pl), 
 2 podpisane fotografie 30 x 40 mm, 
 odpis aktu urodzenia- ksero , 
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – oryginał, 
 zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie VI – oryginał, 
 posiadane dokumenty potwierdzające dostosowania form i metod pracy (opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej), 
 zaświadczenie stwierdzające uzyskanie przez kandydata tytułu laureata lub finalisty Wojewódzkiego Konkursu 

Interdyscyplinarnego.  

 
Terminy składania dokumentów podane są w załączniku do regulaminu. 
 
 
Wypełnia sekretariat szkoły: 
Data wpływu podania: 

http://www.gimnazjum.wladyslawow.pl/

