
                                                                                                                             Załącznik nr 4  

WNIOSEK    

 o przyjęcie do klasy dwujęzycznej  na rok szkolny 2018/2019  

Zespołu Szkół w Barcinie 

I    Dane identyfikacyjne kandydata:  

Imiona      

Nazwisko    

Pesel                        

Data urodzenia    

Miejsce urodzenia    

 Adres zameldowania  

Ulica, numer    

Miejscowość, kod    

Powiat    

Województwo    

 
Adres zamieszkania  

(wpisać jeśli jest inny niż adres zameldowania)  

Ulica, numer    

Miejscowość, kod    

Powiat    

Województwo    

 

II   Dane osobowe rodziców:  

  Rodzic*  Rodzic*  

Imię i nazwisko      

Telefon kontaktowy      

Adres e-mail      

 Adres zamieszkania   

Ulica, numer      

Miejscowość, kod      

Powiat      

Województwo      

*Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 2572, ze zm.) przez rodziców należy rozumieć także prawnych 
opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.  

 



Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia  

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) - "kto, 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym                

na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".  

 

               data:                                                                                 podpis rodziców:  

  

Oświadczenie dotyczące danych osobowych  

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926    

ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w zgłoszeniu w celu przyjęcia dziecka 

do klasy dwujęzycznej Zespołu Szkół w Barcinie w bieżącym roku. Przyjmuje do wiadomości, iż mam prawo wglądu 

do moich danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. Administratorem danych osobowych jest Zespół 

Szkół w Barcinie. 

  

             data:                                                                                    podpis rodziców:  

 

  

   III  Podstawą przyjęcia kandydata do klasy siódmej dwujęzycznej jest:  

 wniosek i kwestionariusz  ucznia - złożony od 23 kwietnia 2018r. do 11 maja 2018r., w postępowaniu 

uzupełniającym do 28 czerwca, 

 pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego - od 14 maja 2018 r.                  

do 25 maja 2018 r.  

 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 6 czerwca 

do 8 czerwca, w postępowaniu uzupełniającym od 28 czerwca do 29 czerwca, 

 kopia świadectwa z szóstej klasy szkoły podstawowej-złożona  do 29 czerwca 2018 r., w postępowaniu 

uzupełniającym do 18 lipca. 

         

  

 


