
Wniosek o przyjęcie do klasy I  
 Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu   

w roku szkolnym 2016/2017 
 
  Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi , drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 
 
1. Nazwisko ucznia  ............................................................................................................................................... 

2. Imię pierwsze  .............................................................  imię drugie  ................................................................. 

3. Data urodzenia   .......................................................   miejsce urodzenia ..........................................................     

4. Pesel dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                         5. Obywatelstwo .............................................................. 

6. Adres poczty internetowej: ............................................................................... 
     (na potrzeby dziennika elektronicznego) 

7. Adres zameldowania : 

 miejscowość ................................................  gmina ............................................ kod ......   - ...................    

 poczta ........................................  ulica........................................................   nr domu ....... nr mieszkania ...........  

8. Adres zamieszkania (wpisać, jeśli jest inny niż adres zameldowania)  

miejscowość .....................................................  gmina ....................................... kod .......-.......................    

poczta ..........................................  ulica......................................................   nr domu ......... nr mieszkania ..........   

9. Nazwisko i imię rodziców (opiekunów prawnych) 

- matka ..............................................................  nr tel.  ..................................kom. ................................... 
                                     (nazwisko i imię) 
 
  adres zamieszkania  .......................................................................................................................................... 

(kod, miejscowość, ulica, nr domu/nr mieszkania) 
 

  adres poczty internetowej:................................................................... (na potrzeby dziennika elektronicznego) 

- ojciec ................................................................  nr tel.  .......................................kom. ..................................... 
                           (nazwisko i imię) 

  adres zamieszkania  .................................................................................................................................. 
                                                                          (kod, miejscowość, ulica, nr domu/nr mieszkania) 

  adres poczty internetowej:................................................................... (na potrzeby dziennika elektronicznego) 
 

10. Uczeń uczęszcza do kl. VI  .......... Szkoły Podstawowej Nr .........  w ................................................................... 

11. Język obcy (kontynuacja języka obcego po szkole podstawowej)  ....................................................................... 

12. Nazwa i adres gimnazjum rejonowego (tylko w przypadku ucznia spoza obwodu) 

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

13. Informacje dotyczące posiadanych przez ucznia opinii i orzeczeń(właściwe zaznaczyć) :  

    �  wydanych przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną  

    � wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności  

14. Dziecko będzie uczęszczało na lekcje (właściwe zaznaczyć) : 

      � religii                  � etyki 

           



Wniosek należy złożyć w Gimnazjum nr 2 im. M.Kopernika w Lubaniu, ul. Mickiewicza 1;  
w sekretariacie (I piętro - pokój nr 22)  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.  

 
W dniu składania wniosku wymagane są następujące dokumenty:  

-  dowód tożsamości rodzica (opiekuna prawnego ), 
-  dokument  potwierdzający sprawowanie opieki nad nieletnim (dotyczy opiekuna prawnego), 
-  kserokopię opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną  lub zespół do spraw    
   orzekania o niepełnosprawności, 
-  dwa zdjęcia do legitymacji szkolnej. 
 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie ze sprawdzianu po klasie VI należy złożyć  
w sekretariacie gimnazjum w terminie od 24 do 28 czerwca 2016 r.  w godz. 7:30 – 15:00. 

 
Listy uczniów przyjętych do gimnazjum ogłoszone zostaną do 07 lipca 2016 r. 
 
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  

Dz.U. 2015 poz. 2135) przyjmuję do wiadomości, że:  
• administratorem danych jest Gimnazjum nr 2 im. M.Kopernika, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1  

w Lubaniu,  
• dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka,  
• dane dotyczące wizerunku dziecka zarejestrowane podczas realizacji: konkursów, turniejów sportowych, 

uroczystości szkolnych i pozaszkolnych będą wykorzystywane w zakresie realizacji działań związanych  
z promocją szkoły m.in. w mediach (prasa, telewizja, Internet),  

• dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania,  
• dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym 

powyżej,  
• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,  
• przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, dane podaję obowiązkowo zgodnie  

z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku 
szkolnego oraz organizacji nauki religii. 

 
 
 

      ................................................................................................ 
            podpis rodziców (opiekunów prawnych ) 
 
 
 


