
……………………………………, dnia ……………………………. 

 

Podanie o przyjęcie do gimnazjum 

Proszę o przyjęcie mnie do pierwszej klasy Gimnazjum w Karlinie im. Ludzi Wielkiego Serca 

i Umysłu w roku szkolnym 2011/2012 

INFORMACJE OSOBOWE: 

1. Nazwisk .. ...........................................................................................................................  

2. Imiona:  ..............................................................................................................................  

3. Data urodzenia: dzieo ……………. miesiąc (słownie) ……………………………. rok  ....................  

4. Miejsce urodzenia: miejscowośd :  ....................................................................................  

woj. ……………………………………………………… PESEL ………… ...................................................  

5. Imię i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów) oraz adres ich zamieszkania: 

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

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

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

6. Adres zameldowania kandydata: ……………………………………………………………… ....... …………. 

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

7. Adres zamieszkania kandydata:  ........................................................................................  

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

8.  Numery telefonów kontaktowych:  ..................................................................................  

9. Język obcy, którego uczyłem/am się dotychczas:  ............................................................  

10. Średnia ocen za I semestr w klasie VI wynosiła:  ...............................................................  

11. Oceny z pierwszego półrocza, roku szkolnego 2010/2011: 

Lp.                     Nazwa przedmiotu                        Ocena 

1. Zachowanie  

2.  Język polski  

3. Historia   

4. Język angielski  

5. Język niemiecki  

6. Matematyka   

7. Przyroda  

 



12. Dotychczasowe osiągnięcia :  ............................................................................................  

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

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

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

13. Dotyczy  kandydatów  zameldowanych poza obwodem wybranego gimnazjum: 

 

- Adres gimnazjum rejonowego :  ....................................................................................  

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

- Skrócony odpis aktu urodzenia jako załącznik do podania. 

 

 

 

……………………………………………………………  ……………………………………………… 

(podpis rodziców)     (podpis kandydata) 

 
 

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia  29.08.1997r. (tekst jednolity : Dz. U. z 2002r. 

Nr 101, poz. 926 ze zmianami) wyrażam zgodę, aby dane zawarte w podaniu były wykorzystane w 

procesie rekrutacji oraz ewidencji szkoły. 

 

……………………………………………………………………. 

   (podpis rodziców) 

 

 

 

1. Termin składania podao do Gimnazjum  w Karlinie im. Ludzi Wielkiego Serca 

i Umysłu (wraz z jednym podpisanym zdjęciem ) – od 24 marca 2011r. do 18 

kwietnia 2011r. do godz. 15.00. 

2. Lista uczniów przyjętych do Gimnazjum w Karlinie im. Ludzi Wielkiego Serca 

i Umysłu zostanie ogłoszona w dniu 29 czerwca 2011r. do godz. 14. 

Załączniki do podania: 

1. Świadectwo ukooczenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach 

sprawdzianu po klasie szóstej do dnia 28 czerwca 2011r.  

2. Jedno podpisane zdjęcie do legitymacji szkolnej wraz z podaniem. 

3. Skrócony odpis aktu urodzenia w przypadku kandydata spoza obwodu szkolnego.  

4. Karta zdrowia i szczepieo w przypadku kandydata spoza obwodu szkolnego. 

 


