
...............................................................       ........................................... 
   imię / imiona i nazwisko ucznia        miejscowość, data 
 

.............................................................................. 
data i miejsce urodzenia ucznia 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

NR  PESEL ucznia 

 

………………………………………………………………………………… 

e-mail ucznia 

 

....................................................................................................................................................... 
nazwisko i imię ojca (opiekuna prawnego) oraz adres zamieszkania, tel. kontaktowy, e-mail 
 

....................................................................................................................................................... 
nazwisko i imię matki (opiekuna prawnego) oraz adres zamieszkania, tel. kontaktowy, e-mail 
 

........................................................................................................ 
            dokładny adres zameldowania kandydata 
 

........................................................................................................... 
dokładny adres zamieszkania kandydata (jeśli inny niż zameldowania) 
 
 

 

Dyrektor 
Gimnazjum nr 4 w Ełku 

 
 
 Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 4 w Ełku. Jestem uczniem 

 klasy szóstej ............................................................................................................................ . 
     (pełna nazwa szkoły podstawowej) 

W szkole podstawowej uczę się języka .....................................................................................  
                                                                                              (nazwa języka obcego, którego uczeń uczy się obowiązkowo) 

 
Jako drugiego języka chciałbym (-abym) uczyć się języka …………………………………… 
                 (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) 
 

Chciałbym (-abym)uczęszczać do klasy sportowej o profilu  koszykówka  ………………………………  
                                                                                                                                                                    (TAK lub NIE) 
 

Zobowiązuję się dostarczyć do dnia 28 czerwca 2016r. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej                         
i zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wyniku sprawdzianu.  
                 

 

        ....................................... 
(podpis ucznia lub rodzica) 

 

 

 

 

 

 

*Rodziców proszę o wypełnienie załącznika nr1  i dołączenie do podania.  



Załącznik nr 1 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
 

Dotyczy uczennicy/ucznia 
................................................................................ 

imię i nazwisko 
 
 
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez Gimnazjum nr 4 w Ełku w okresie pobierania nauki 

tj. od........................................................ do ...............................................................: 

- danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego), w tym umieszczonych w niniejszym 
podaniu, 

- wizerunku mojego dziecka i osiągnięć w materiale publikowanym lub autoryzowanym przez Szkołę (na gazetkach 
i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej naszej szkoły) 

 
w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 

z 1997 r. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 

1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 41 poz. 414) i Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do  publicznych przedszkoli, 

szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz.U. nr 97, poz. 1054). 

 

 

 

..............................................    ................................................................ 
 data czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 


