
ANKIETA KANDYDATA 
do Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Reja  

w Kluczborku 
w roku szkolnym 2016/2017 

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 –Nr...........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: 

Zajęciach wychowanie do życia w rodzinie -    □ tak  □  nie 
� W szkole podstawowej syn/córka uczył/a się języka obcego ............................................................. 

chciałbym, aby syn/córka uczęszczał(a) do klasy (proszę zaznaczyć jeden wybór)  

□ klasa sportowa specjalność piłka nożna chłopców -język angielski (kontynuacja) i j niemiecki (drugi język) 

□ klasa ze zwiększoną liczbą godzin z biologii -język angielski (kontynuacja) i j niemiecki (drugi język) 

□ klasa ze zwiększoną liczbą godzin z matematyki -język angielski (kontynuacja) i j niemiecki (drugi język) 

□ klasa integracyjna -język angielski (kontynuacja) i j niemiecki (drugi język) 

□ klasa językowa: język angielski (kontynuacja) i j niemiecki (drugi język) □ lub  j. rosyjski □                   

dodatkowo w tej klasie jest możliwość uczęszczania na język mniejszości narodowej □ 
W czasie nauki w szkole podstawowej uczeń wykazał szczególne zainteresowania w kierunku  
................................................................................................................................................ 

brał udział w olimpiadach, konkursach ............................................................................................ 
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 -29.06.2016r.). 
3.  termin składania ankiety wraz z wnioskiem upływa z dniem 20. 06. 2016r.    * niepotrzebne skreślić 


