
ANKIETA KANDYDATA 
do Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Reja  

w Kluczborku 

w roku szkolnym 2014/2015 

1. Nazwisko i imiona ucznia  ........................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia  ………................................................................................ 

3. Nr ewidencyjny/pesel   

4. Miejsce stałego zameldowania ............................................................................................ 

5. Miejsce zamieszkania  ............................................................................................ 

6. Szkoła Podstawowa, do której dziecko uczęszcza - .....................w.......................................  

7. Przychodnia, do której dziecko należy: ................................................................................. 

8. Imię i nazwisko matki/opiekuna………..………………..… tel. kontaktowy………….…. 

9. Imię i nazwisko ojca/opiekuna ………..……..…………..… tel. kontaktowy………….…. 

Deklaracja rodziców:  wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w: 

Lekcjach katechezy -   □ tak  □  nie 

 Zajęciach wychowanie do życia w rodzinie -    □ tak  □  nie 

 

 W szkole podstawowej syn/córka uczył/a się języka obcego ............................................................. 

 Dodatkowo oprócz powyższego chciałbym aby syn/córka uczyła się języka angielskiego, 

niemieckiego, rosyjskiego, niemieckiego jako ojczystego* 
 W czasie nauki w szkole podstawowej uczeń wykazał szczególne zainteresowania w kierunku  

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

brał udział w olimpiadach, konkursach ............................................................................................ 

i chciałbym, by uczęszczał/a do klasy ze zwiększoną liczbą godzin z biologii, matematyki, języka 

angielskiego, sportowej*. 

 Czy uczeń był badany w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej? - tak/nie* 

 Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności ? – tak/nie*  

jeśli tak, proszę podać kod niepełnosprawności .................. oraz okres ważności.......................... 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu / ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

zadań ustawowych szkoły, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów i uroczystości 

szkolnych organizowanych przez szkołę oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie tego wizerunku na 

stronie internetowej szkoły, oraz tablicach ściennych i folderze szkolnym w celu informacji i promocji szkoły.(zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz. U. 2002 nr101, poz. 926 ze zm. I o prawie autorskim teks jedn. Dz. U. 

2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) 

 

................................., dnia ............................    ......................................... 
          (podpis  rodzica) 
 

Wykaz załączników; 

1. Fotografia legitymacyjna o wymiarach 35 x 25 mm (z opisem na odwrocie - imię nazwisko) 

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu  (dostarczyć niezwłocznie 

do dnia -03.07.2014r.). 

3.  termin składania ankiety wraz z wnioskiem upływa z dniem 30.04.2014r. 

* niepotrzebne skreślić 

 



 

Załącznik B 

 

….................................................                                    Kluczbork, dnia................................... 
nazwiska i imiona rodziców/opiekunów 

 

…................................................................. 

adres pobytu dziecka 

 

….................................................................. 

adres zamieszkania rodziców/opiekunów 

 

….................................................................. 

telefony kontaktowe rodziców/opiekunów 

 

…................................................................. 

adres e-mail rodziców/opiekunów 

 

Dyrektor 

Publicznego Gimnazjum Nr 5 

w Kluczborku 

 

WNIOSEK 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie z dniem 1 września 2014r.  

 

do …................................................................................................................................... 

nazwa szkoły 

 

do klasy pierwszej mojego dziecka …................................................................................... 

                                                                 imiona i nazwisko kandydata 

 

ur. …......................................................... PESEL.................................................................. 

 

….............................................. 
       podpis rodziców/opiekunów 

 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie do więcej niż jednej 

publicznej szkoły, należy poniżej wpisać nazwy i adresy szkół w kolejności od najbardziej do 

najmniej preferowanej. 

 

szkoła I wyboru .......................................................................................................................... 

szkoła II wyboru …..................................................................................................................... 

szkoła III wyboru ….................................................................................................................... 

 

…................................................. 

       podpis rodziców/opiekunów 

 

Pouczenie. 

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest dyrektor szkoły. Dane osobowe będą 

wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

Oświadczenie wnioskodawcy. 

1.Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, ze podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z 

postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych 

( Dz.U. Z 2002r.,Nr 101,poz.926 z późn.zm. 

 


