GIMNAZJUM NR 6 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH
25-321 Kielce, ul. Leszczyńska 8, tel. 41 36-76-195, fax. 41 36-76-195924, www.zso6.kielce.edu.pl

Wniosek o przyjęcie do gimnazjum (dotyczy dzieci spoza obwodu)
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego syna/córki do klasy ………
Gimnazjum nr 6 w ZSO nr 6 w Kielcach w roku szkolnym 2016/2017
Dane kandydata
NAZWISKO
IMIONA
DATA URODZENIA

D D -

M M -

R R R R

MIEJSCE URODZENIA
PESEL

Adres zameldowania
MIEJSCOWOŚĆ/GMINA
ULICA/NR DOMU
NR MIESZKANIA
KOD POCZTOWY

-

Adres zamieszkania ucznia wpisać jeżeli jest inny niż zameldowania
MIEJSCOWOŚĆ/GMINA
ULICA/NR DOMU
NR MIESZKANIA
KOD POCZTOWY

-

Informacje o rodzinie ucznia - matka / opiekun prawny
NAZWISKO
IMIĘ
ULICA/NR DOMU
MIEJSCOWOŚĆ/GMINA
KOD POCZTOWY

-

NR TELEFONU

Informacje o rodzinie ucznia - ojciec / opiekun prawny
NAZWISKO
IMIĘ
ULICA/NR DOMU
MIEJSCOWOŚĆ/GMINA
KOD POCZTOWY
NR TELEFONU

-

Kandydat deklaruje wybór drugiego języka obcego: (właściwe zaznaczyć)
Języka niemieckiego
Języka rosyjskiego

Czy kandydat posiada: (właściwe podkreślić)
a) orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (proszę o dołączenie kserokopii)
b) opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (proszę o dołączenie kserokopii)
c) orzeczenie o niepełnosprawności (proszę o dołączenie kserokopii)

TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE

Czy kandydat:
a) uczęszczał do klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach
TAK / NIE
b) ma rodzeństwo, które będzie uczęszczało w roku szkolnym 2016/2017 do ZSO nr 6 TAK / NIE
Szkoła obwodowa kandydata wg zameldowania: …………………………………………………………………………..
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zameldowaniu/zamieszkaniu
wraz z kandydatem na terenie Gminy Kielce
Ja niżej podpisana/y ..................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ................................ wydanym przez ..................................................
Oświadczam, że wraz z dzieckiem ........................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

– kandydatem do klasy pierwszej Gimnazjum nr 6 w Kielcach, jestem zameldowana/y na terenie
Gminy Kielce pod adresem: ....................................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu dla potrzeb
rekrutacji i niezbędnych do procesu kształcenia w szkole (zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997. Dz. U nr 133, poz. 883) oraz wykorzystanie wizerunku dziecka
na potrzeby promocji szkoły.

Kielce, dn. ….………………

Podpis rodziców/opiekunów prawnych:
1. …………………………………………………………..
2. …………………………………………………………..

