
..........................................................                     ............................................. dnia .................... 
                ( nazwisko i imiona ucznia) 
 

.......................................................... 
                               (data i miejsce urodzenia) 
 
 

........................................................... 
                             (nr PESEL) 
 

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

........................................................... 
                  (dokładny adres zamieszkania ) 
 

.......................................................... 
                      (telefon kontaktowy)                                                              
                  
                                                                                    DDyyrreekkttoorr  
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    PP  OO  DD  AA  NN  II  EE  
 
 
         Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2013/2014 do pierwszej klasy Gimnazjum im. Janusza 
Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach. 

1. Nazwisko i imię ojca (opiekuna prawnego) ........................................................................................... 

2. Nazwisko i imię matki (opiekuna prawnego) ........................................................................................ 

3. Zawód wyuczony ojca (opiekuna prawnego) ........................................................................................ 

4. Zawód wykonywany i miejsce pracy ojca (opiekuna prawnego) ......................................................... 

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

5. Zawód wyuczony matki (opiekuna prawnego) ...................................................................................... 

6. Zawód wykonywany i miejsce pracy matki (opiekuna prawnego) ...................................................... 

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

7. Adres zameldowania: rodziców (opiekunów prawnych) – pobyt stały .............................................. 

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

pobyt tymczasowy ……………………………………………………………………………………… 

dziecko jest zameldowane na pobyt stały ……………………………………...……………………….. 

 --------- „ -------- na pobyt tymczasowy ………………………………..………..……………………... 

 



  

8. Inne informacje o uczniu:  

a) których języków uczyłeś (łaś) się w szkole podstawowej ? .................................................................. 

b) w jakich zajęciach pozalekcyjnych w gimnazjum chciałbyś (łabyś) brać udział ? ............................... 

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

c) wypisz swoje zainteresowania ............................................................................................................... 

d) pochwal się swoimi dodatkowymi umiejętnościami; np. gra na instrumencie, zdolności plastyczne,   

    śpiew, taniec, sport itp. ........................................................................................................................... 

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

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

9. Nazwa i adres przychodni oraz nazwisko lekarza pierwszego kontaktu: .............................................. 

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

10. Uczeń uczęszcza do Szkoły Podstawowej ……………………………………………………..…... 

w ................................................................................................................................................................. 

 
    ...........................................................                                                       ............................................... 
                 (podpis rodzica)                                                                                  (podpis dziecka) 

 

 

 

Załączam dokumenty: 
1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
2. Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej. 
3. Dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne (format legitymacyjny). 
4. Oświadczenie o dowozie – dotyczy dzieci z obwodu szkoły. 
5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 
6. Deklaracja rodziców (opiekunów prawnych) o wyrażeniu zgody bądź braku zgody na podjęcie                         
przez dziecko nauki w klasie integracyjnej.  
7. Kartę zdrowia – dotyczy dzieci spoza obwodu Gimnazjum w Łobudzicach. 
 
 
Podania   uczniowie   składają  w  sekretariacie  Gimnazjum  w   Łobudzicach   
w terminie od  1  marca  2013 r.  do 29 marca 2013 r. do godz. 13.00. 
 
Po zakończeniu roku szkolnego (najpóźniej do 05.07.2013 r.) należy dostarczyć: świadectwo 
ukończenia  szkoły  podstawowej,  zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej, 
2 aktualne zdjęcia legitymacyjne (opisane z tyłu imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia oraz adresem 
zamieszkania), oświadczenie o dowozie (dotyczy uczniów z obwodu szkoły), oświadczenie o zgodzie 
na przetwarzanie danych osobowych, deklarację rodziców (prawnych opiekunów) o podjęciu nauki 
w klasie integracyjnej i kartę zdrowia (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły). 
 
 


