Wałcz, dnia ......................................

PODANIE O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Gimnazjum nr 1 Wałcz
KLASA SIATKARSKA DZIEWCZĄT
Dyrekcja
Zespołu Szkół Miejskich nr 1
w Wałczu

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny ………………………………………….
DANE UCZNIA
Nazwisko ……………………………………………………………. imię (imiona) ucznia ..............................................................................
Data urodzenia ……………………………………………..

miejsce urodzenia .................................................................................

Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer PESEL

Adres zameldowania (stały, czasowy) ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Ukończona Szkoła Podstawowa ............................................................................................................................................
Nauczany język w szkole podstawowej …………………………………………………………………………………………………………………………….
Wybór klasy :
- ogólny
- sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego piłka siatkowa dziewcząt )*
* właściwe podkreślić (klasy zostaną utworzone po zapisaniu się odpowiedniej liczby uczniów i pozytywnym zaliczeniu testów sprawnościowych

DANE RODZICÓW
Imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna ........................................................................................................................
Adres zamieszkania ….............................................................................................................................................................
Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna ............................................................................................................................
Adres zamieszkania ….............................................................................................................................................................
Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie
Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) wyrażam
zgodę na przetwarzanie wymienionych wyżej danych przez Zespół Szkół Miejskich nr 1 (Gimnazjum nr 1) w Wałczu w przypadku przyjęcia dziecka. Wyrażam / nie wyrażam*
zgody na publikowanie informacji o sukcesach mojego dziecka i jego wizerunku w celu promocji szkoły i sukcesów dziecka.
*niepotrzebne skreślić

........................................................
podpis rodzica/prawnego opiekuna

INFORMACJE DODATKOWE KWALIFIKUJĄCE DO KLASY SIATKARSKIEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA
SPOTROWEGO W GIMNAZJUM NR 1 W WAŁCZU

Średnia ocen z I półrocza klasy VI
Ocena z zachowania (słownie)
Ocena z jęz. polskiego
Ocena z j. angielskiego
Ocena z matematyki
Ocena z wych. fiz.
Wzrost (cm)
cm
Waga (kg)
kg
Wzrost rodziców:
mama …….... cm

………………..
………………..
……………….
...……………..
………………..
………………..
………………..
………………..
tata ……………….. cm

Proszę wymienić najważniejsze osiągnięcia sportowe, jeżeli dziecko posiada:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Do podania do klasy sportowej - siatkarskiej należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie od lekarza
sportowego o zdolności dziecka do uprawiania piłki siatkowej i uczęszczania do klasy sportowej SMS o
profilu piłki siatkowej.

» Niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego - do 30.06.2015 należy dostarczyć do gimnazjum:
» kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
» kserokopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu umiejętności.
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ do klasy sportowej siatkarskiej S.O.S. w Gimnazjum nr 1 w Wałczu
UPŁYWA Z DNIEM 25.04.2016 do godz. 15.00
oraz ewentualnie ( jeżeli zostaną miejsca po pierwszych testach) - 15.05.2016 r. do godz. 15.00

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka:
Zezwalam mojej córce na uczęszczanie do klasy siatkarskiej SMS Gimnazjum nr 1 w Wałczu oraz na
udział w testach kwalifikacyjnych, które odbędą się :
I termin - poniedziałek 9 maja godz. 15.30 (dla dziewcząt, które złożą podania do 25.04.2016 r.)
II termin - poniedziałek 23 maja godz. 15.30 ( dla dziewcząt, które złożą podania do 15.05.2016 r.)
UWAGA: Liczba miejsc w klasie jest ograniczona !!!
Kontakt do trenerów SMS : Krystyna Filipiak 509584400, Agata Skonieczka 501136409,
Michał Porębiak 509013225
Testy odbędą się w w/w terminach w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Wałczu.

……………………………………………………………………
podpisy czytelne rodziców / opiekunów prawnych dziecka

