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Wypełnia szkoła 

Data złożenia  

Godzina złożenia  

Nr ewidencyjny  

                                                                         

   Miejsce na fotografię                       ZGŁOSZENIE  

        (wypełniają kandydaci z obwodu* szkoły) 

do obwodowego gimnazjum 
na rok szkolny 2016/2017 

 

      Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej  
 

Publicznego Gimnazjum nr 4 im. K. K. Baczyńskiego w Bełchatowie 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

                                                                                    nazwa i adres szkoły 

A.  Dane osobowe dziecka: 

D A N E  I D E N T Y F I K A C Y J N E  D Z I E C K A  

imię  

nazwisko  

PESEL 
           

data urodzenia 
dzień miesiąc rok  miejsce urodzenia 

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2) 

imię   

nazwisko   

telefon kontaktowy   

adres e-mail   

A D R E S Y  Z A M I E S Z K A N I A ** 

 dziecko matka (opiekun prawny 1)***  ojciec (opiekun prawny 2) *** 

miejscowość    

ulica    

nr domu nr mieszk.       

kod pocztowy    

poczta    

* Aktualny obwód PG nr 4 – patrz– str.4 

 
**Jeżeli adres zameldowania jest inny niż zamieszkania, proszę podać poniżej:  

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

***Jeżeli adres dziecka i rodziców (opiekunów) jest ten sam, można wpisać tylko raz 
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B. Inne informacje o dziecku 

Przekazywane przez rodzica zgodnie z art. 20 z ustawy o systemie oświaty* 

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

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

* Art. 20z u.o.s.o.: W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w (…) publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 7, odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi (…), szkoły lub placówki uznane przez niego  za istotne dane o stanie 

zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka itp. 

C. Oświadczenie o posiadanym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 

Kandydat …….…………..…orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 

(wpisać posiada lub nie posiada)* 

D. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane zgodne są ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej                     
za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję się przedłożyć niezwłocznie po otrzymaniu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej przez 

dziecko.  

 

          ……………………………………………….                                                    ………………………………………………. 
(podpis matki / opiekuna prawnego 1)                           i/lub                           (podpis ojca / opiekuna prawnego 2) 

E. Informacje dotyczące danych osobowych 

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 ze zm.) administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której kierowane jest niniejsze zgłoszenie, a której pełna nazwa i adres jest wskazany na 
pierwszej stronie niniejszego wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

W przypadku przyjęcia dziecka do szkoły wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procesem edukacyjnym- konkursy 

dla uczniów, osiągnięcia itp.  

Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę na etapie przyjmowania dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 20e, 20u, 20z i 20ze 

ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).  

 

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

(podpis matki / opiekuna prawnego 1)                           i/lub                           (podpis ojca / opiekuna prawnego 2) 

 

Bełchatów, ……  06. 2016r. 
                    miejscowość,   data 

 

Do niniejszego zgłoszenia należy załączyć: 

1. Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach ze 

sprawdzianu dostarcza się w terminie 24-28 czerwca 2016r. do godz. 1200, 

2. Oryginał świadectwa wraz z zaświadczeniem o wynikach ze sprawdzianu należy dostarczyć   

w terminie 6 lipca  od godz. 1200 do 8 lipca do godz. 1200,  

3. 3 fotografie  (aktualne, o wymiarach 30 x 42 mm), 

4. Karta zdrowia ucznia. 

 

UWAGA! Prosimy o czytelne wypełnienie podania i dostarczenie do sekretariatu Publicznego 

Gimnazjum nr 4 w terminie 1- 22 czerwca 2016r., do godz. 1200  (zgodnie z Zarządzeniem 

Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 4/2016 z dnia 21.01.2016r.) 
 

Na pytania dotyczące szczegółowych kryteriów naboru odpowiada i wątpliwości wyjaśnia 

sekretariat gimnazjum: (44) 634 80 98 
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Załącznik do druku zgłoszenia 
 

Informacja o wyborze oferty edukacyjnej przez kandydata 
 

Oświadczam, iż posiadam predyspozycje i jestem zainteresowany(-a)*: 

 klasą sportową –piłka nożna – chłopcy i dziewczęta;  

 klasą sportową - piłka siatkowa (SOS) – dziewczęta i chłopcy;                                  

 klasą ogólną; 

 klasą z rozszerzoną edukacją matematyczno –informatyczną.   

 Nie mam sprecyzowanych zainteresowań. 

 

*Uczeń zaznacza klasy pierwszego i drugiego wyboru, zgodnie z powyższymi priorytetami, 

wstawiając w okienka odpowiednio cyferki 1, 2.  Klasy tworzone będą w oparciu o ilość 

zgłoszeń i kryteria rekrutacji.  

 

 

Informacja dotycząca języków obcych: 

 wiodący język angielski: 3h – kl. I, II i III; 

 dodatkowy język niemiecki: 2h – kl. I i II; 1h – kl. III; 

 o ostatecznym przydziale do grup językowych wskazujących na stopień zaawansowania decyduje 

ocena z języka obcego wiodącego na świadectwie ukończenia SP, wynik sprawdzianu po klasie VI 

oraz test wstępny przeprowadzony przez nauczycieli na początku r.szk. 2016/2017. 

 

Deklaracja uczestnictwa ucznia w zajęciach* (odpowiednie zakreślić) : 

przygotowania do życia w rodzinie: tak     nie  ;           religii:   tak     nie   

      etyki:   tak     nie  ;                                                   religii i etyki:   tak     nie   

 
*Wola uczestnictwa  w zajęciach etyki lub religii i etyki musi być potwierdzona na początku r. szk. po rozpoznaniu zakresu potrzeb szkoły. 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr ....  im. ........................................................................................ 

 

w ................................................. stwierdza, że ................................................................................. 
                                             (imiona i nazwisko ucznia) 

jest uczniem/uczennicą*(niepotrzebne skreślić) klasy VI .... i uzyskał (-a) w I półroczu r. szk. 2015/2016 

średnią ocen z zajęć edukacyjnych: .............. oraz ocenę z zachowania ......................................  . 
 

Nauczany wiodący język obcy: ................................, ocena z I półr.:    ................................          

Szczególne osiągnięcia: …………………………………………………………………................ 

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

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

 

                                       
                                                       ..............................................   
                                                                               (pieczęć szkoły)    

      

 ............................................                                                     .............................................. 
          (podpis wychowawcy)                                                                                          (podpis dyrektora szkoły) 
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Aktualny obwód PG nr 4, ul. Budryka 7  

 

(Wyciąg z Uchwały Rady Miejskiej nr XX/154/12 z dnia 26 stycznia 2012r.) 

 

 

Ulice: 

Antracytowa, św. Barbary, Berylowa, Brylantowa, Witolda Budryka, Bursztynowa, Chełmińska,                  

św. Alberta Chmielowskiego, Generała Ludwika Czyżewskiego (od ul. Stanisława Staszica do 

granic miasta), Daleka, Diamentowa, Dolna, Geologiczna, gen. Janusza Głuchowskiego, Walerego 

Goetla, Górna, Granitowa, Grzybowa, Iglasta, Jesienna, Jęczmienna, Jurajska, Jutrzenki, 

Kalcytowa, Kaliska, Karbońska, Kasztanowa, Kaszubska, Jana Kiepury, Koralowa, św. Faustyny 

Kowalskiej, Kredowa, Kujawska, Kurpiowska, Kwarcowa, Lazurowa, Letnia, Lniana, Łęczycka, 

Łowicka, Łódzka, Małopolska, Mazowiecka, Mazurska, Miedziana, Mioceńska, Morenowa, 

Nefrytowa, Nowa, Olsztyńska, Opalowa, Orzechowa, Owocowa, Perłowa, Józefa Piłsudskiego (od 

Sienkiewicza do granic miasta), Platynowa, Podlaska, Podleśna, Pogodna, Pojezierska, Polna, 

Pomorska, ks. Jerzego Popiełuszki, Poranna, Przedwiośnie, Pszeniczna, Rolna, Rubinowa, 

Rzemieślnicza, Sieradzka, Siewna, Skaleniowa, ks. Piotra Skargi, ks. Ignacego Skorupki, 

Słoneczna, Solna, Srebrna, Stanisława Staszica, Szafirowa, Szmaragdowa, Świętej Kingi, 

Topazowa, Turkusowa, Uskok, Warmińska, Warszawska, Węglowa, Wielkopolska, Wiosenna, 

Wiśniowa, Wodna, Wspólna, Zbożowa, Zimowa, Złota, Żabia, Żniwna, Żuławska, Żytnia. 

 

 
 


