G I M N A Z J U M NR 48
im. Lecha Bądkowskiego
ul. Stolema 59
80-177 Gdańsk
tel/fax (058) 322-15-25
e- mail:sekretariat@zkpig2.edu.pl
www.zkpig2.edu.pl

PODANIE - KWESTIONARIUSZ
Proszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………….………………………..…..….
(imię i nazwisko)

do klasy pierwszej Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku w roku szkolnym 2016/2017.

Gdańsk , dnia………………………………

…………………………………………….
Podpis rodziców / opiekunów prawnych

Proszę wypełniać czytelnie drukowanymi literami.
1. Dane ucznia/uczennicy:
imię pierwsze

imię drugie
nazwisko

dzień

miesiąc

rok urodzenia

numer ewidencyjny PESEL

miejsce urodzenia

województwo

Adres zameldowania:

kod pocztowy

miejscowość
ulica

nr domu

nr mieszkania

Adres zamieszkania:

kod pocztowy

miejscowość
ulica

nr domu

nr mieszkania

nr domu

nr mieszkania

nr domu

nr mieszkania

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów ucznia/uczennicy:
imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna, adres zamieszkania

kod pocztowy

miejscowość
ulica

imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki, adres zamieszkania

kod pocztowy

miejscowość
ulica

Kontakt:
numer telefonu domowego:
do pracy ojca:
komórkowy ojca:

do pracy matki:
komórkowy matki:

•
•

Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie wymienionych wyżej danych przez Gimnazjum nr 48 w Gdańsku do celów
rekrutacji oraz w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły. Zgoda obejmuje czas nauki dziecka w w/w szkole
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikowanie informacji o sukcesach mojego dziecka oraz jego wizerunku na stronie
internetowej szkoły, tablicach informacyjnych na terenie szkoły, gazetce szkolnej przez Gimnazjum nr 48 w Gdańsku, w czasie
nauki dziecka w szkole

NR GIMNAZJUM REJONOWEGO

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

(dotyczy uczniów spoza rejonu)

(miejscowość)

3. Oferta edukacyjna.
Proszę zaznaczyć trzy klasy, z uwzględnieniem kolejności wyboru. W przypadku braku miejsc w wybranej
klasie/w wybranych klasach uczeń może zostać zapisany do innej klasy, jeśli rodzic nie oświadczy pisemnie
rezygnacji ze szkoły.
Wybór klasy:
Numery








Proponowane klasy
integracyjna-angielska

Informacje o klasie
do 20 uczniów
nauczyciel wspomagający
dodatkowa lekcja z języka angielskiego
podstawa programowa realizowana w oparciu o programy
zindywidualizowane w aspekcie klasy

ogólna






ogólna



podstawa programowa realizowana w oparciu o programy
zindywidualizowane w aspekcie klasy

hiszpańska



język hiszpański zamiast języka niemieckiego jako drugi język
obowiązujący
praktyczne wykorzystanie języka poprzez współpracę ze szkołami
zagranicznymi
klasa z dodatkową godziną języka angielskiego
praktyczne wykorzystanie języka poprzez udział w projektach
międzynarodowych
rozszerzony program własny z matematyki
współpraca z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim


angielska




matematyczna




Gdańsk , dnia………………………………

…………………………………………

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

