Zespół Szkół w Gryfinie

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
DO GIMNAZJUM NR 1 W GRYFINIE
Podstawę prawną przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół w Gryfinie stanowią:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r.
poz. 35, 64 i 195)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu
publicznej szkoły (- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w
sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do
innego typu publicznej szkoły (Dz.U. 2015 poz. 24)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 843).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2010 w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010, poz.624).
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624 z póź.
zmianami).
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków
organizowania
i

młodzieży

kształcenia,
niepełnosprawnych,

wychowania

i

niedostosowanych

opieki
społecznie

dla
i

dzieci
zagrożonych

niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2015 poz. 1113).
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- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu
przeliczania

na

punkty

poszczególnych

kryteriów

uwzględnianych

w

postępowaniu

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz. U. z 2015r., poz. 1942)
- Zarządzenie Nr 4 /2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów w
województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2016/2017.
- Uchwała nr XVIII/158/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016r.
- Statut Zespołu Szkół w Gryfinie.

REGULAMIN REKRUTACJI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH DO KLASY I GIMNAZJUM NR 1
IM. OLMPIJCZYKÓW POLSKICH W GRYFINIE
I Zasady ogólne
1) Do Gimnazjum nr 1 w Gryfinie przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły,
oraz w miarę wolnych miejsc, uczniowie zamieszkali w innych obwodach.
2) Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie
zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata
oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
Przyjęcie ucznia odbywa się według procedury opisanej w punkcie II.
3) Uczniowie spoza obwodu przyjmowani są według zasad określonych w pkt. III.
4) W Gimnazjum tworzone są klasy ogólne z dodatkowymi obowiązkowymi zajęciami
dydaktycznymi według zasad określonych w punkcie IV.
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5) W Gimnazjum tworzone są klasy integracyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
6) Liczba miejsc w klasach określona jest w Statucie Szkoły.
7) Uczniowie będą przypisani do klasy, gdzie będą kontynuować naukę języka obcego, który był
językiem wiodącym w szkole podstawowej.
8) W pierwszej kolejności do wybranego gimnazjum są przyjmowani są laureaci lub finaliści
ogólnopolskich

olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych

o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzonych

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r., Nr 13, poz. 125) wydanego
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
9) Kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą przyjmowani są do gimnazjum na
podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej
szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.
10) Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów
informatycznych.

II Regulamin przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie
szkoły
1) Potwierdzenie zamieszkania w obwodzie szkoły następuje zgodnie z obowiązującymi
przepisami w sprawie ewidencji ludności.
2) Kandydaci do szkoły obowiązani są złożyć od dnia 25 kwietnia 2016 r. do 8 czerwca
2016 r. do godz. 1500 podanie o przyjęcie do klasy I gimnazjum:
- klasy ogólne (załącznik 1),
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- klasy z obowiązkowymi dodatkowymi zajęciami dydaktycznymi (załącznik 2),
-klasy integracyjnej (załącznik nr 3)
oraz kwestionariusz osobowy ucznia (załącznik 4).
Kandydaci mogą złożyć podanie o przyjęcie do I klasy gimnazjum do nie więcej niż trzech
wybranych gimnazjów.
3) Rekrutacja uczniów do klas z dodatkowymi obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi
przebiega zgodnie z informacjami ujętymi w Zasadach rekrutacji absolwentów szkół
podstawowych do klas I z obowiązkowymi dodatkowymi zajęciami dydaktycznymi w
Gimnazjum nr 1 w Gryfinie ( załącznik 5).
4) Dyrektor szkoły podaje do wiadomości kandydatów do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny
15.00 informacje dotyczącą kryteriów przyjęcia do szkoły.
5) Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu szkoły oryginał lub kserokopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej - nie później niż do 28 czerwca
2016 roku, do godz. 15.00.
III Regulamin przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem

szkoły
1) O przyjęciu ucznia do Gimnazjum nr 1 zamieszkałego poza obwodem szkoły decydują
następujące kryteria:

a) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
- minimum oceny dostateczne z języka polskiego i matematyki,
- minimum ocena poprawna z zachowania,

b) minimum 21 pkt. ze sprawdzianu po klasie VI,
c) osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
2) Laureaci konkursów interdyscyplinarnych „Konkursu Języka Polskiego” oraz „Konkursu
Matematycznego” organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci
konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza
treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum
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bez względu na kryteria ustalone dla uczniów spoza obwodu szkoły. Warunkiem przyjęcia jest
złożenie

- poza dokumentami wymienionymi wyżej w ustępie 1 - oryginałów lub

poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.
3) Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie, których miejsce zameldowania jest poza
obwodem Gimnazjum nr 1 są przyjmowani do Gimnazjum nr 1 na takich samych zasadach, jak
uczniowie mieszkający w obwodzie gimnazjum.
4) Składanie podań o przyjęcie do oddziałów klas I w gimnazjum odbywa się od 25 kwietnia
2016 r. do 8 czerwca 2016 r. do godz. 1500 :
- klasy ogólne ( załącznik 1),
- klasy z dodatkowymi obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi (załącznik 2),
- klasa integracyjne (załącznik nr 3),
oraz kwestionariusz osobowy ucznia (załącznik 4).
5) Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do Gimnazjum nr 1, jeśli
szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

IV Regulamin przyjmowania uczniów do klas I z dodatkowymi zajęciami
dydaktycznymi
W Gimnazjum nr 1 tworzone są klasy z dodatkowymi obowiązkowymi zajęciami
dydaktycznymi:
1) Klasa humanistyczno-lingwistyczna (dodatkowe zajęcia w tabeli)
2) Klasa matematyczno-informatyczna (dodatkowe zajęcia w tabeli)
3) Klasa przyrodnicza (dodatkowe zajęcia w tabeli)
Warunki przyjęcia do klasy humanistyczno-lingwistycznej:
- j. polski; celująca, bardzo dobra lub dobra ocena końcowa ze Szkoły Podstawowej
- język obcy wiodący; celująca, bardzo dobra lub dobra ocena końcowa ze Szkoły Podstawowej
- zachowanie minimum dobre
5

Zespół Szkół w Gryfinie
- wynik sprawdzianu zewnętrznego

Warunki przyjęcia do klasy matematyczno-informatycznej:
- matematyka; celująca, bardzo dobra lub dobra ocena końcowa ze Szkoły Podstawowej
- informatyka: celująca, bardzo dobra lub dobra ocena końcowa ze Szkoły Podstawowej
- zachowanie minimum dobre
- wyniki sprawdzianu zewnętrznego
Warunki przyjęcia do klasy przyrodniczej:
- matematyka; celująca, bardzo dobra lub dobra ocena końcowa ze Szkoły Podstawowej
- przyroda; celująca, bardzo dobra lub dobra ocena końcowa ze Szkoły Podstawowej
- zachowanie minimum dobre
- wyniki sprawdzianu zewnętrznego
Wszystkie oceny są sumowane, łącznie z wynikiem sprawdzianu zewnętrznego. Osoby z
największą liczbą punktów stają się uczniami wybranej klasy. Dotyczy to zarówno uczniów
zamieszkałych w rejonie szkoły, jak i poza nim.
Oceny zachowania przeliczane są na punkty w następujący sposób:
wzorowe – 6 punktów
bardzo dobre – 5 punktów
dobre – 4 punkty
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy uczeń klasy z dodatkowymi
obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi po klasyfikacji w każdym roku szkolnym
(i okresie) osiągnie średnią z nauczania poniżej 4,0 i ocenę z zachowania poniżej poprawnej,
dyrekcja szkoły może przenieść go do innej klasy.
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Nazwa klasy
Humanistyczno-lingwistyczna

Dodatkowe obowiązkowe zajęcia
Klasa I: język polski, język obcy
Klasa II: historia, język obcy
Klasa III: język polski, język obcy

Matematyczno-informatyczna

Klasa I: matematyka, informatyka
Klasa II: matematyka, informatyka
Klasa III: matematyka, informatyka

Przyrodnicza

Klasa I: geografia, matematyka
Klasa II: biologia, chemia
Klasa III: fizyka, matematyka

V Komisja Rekrutacyjna
1) Rekrutację do Gimnazjum nr 1 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez
Dyrektora - w skład komisji wchodzą wychowawcy przyszłych klas pierwszych, wicedyrektor
oraz pedagog. W skład komisji nie mogą wchodzić dyrektor szkoły i osoba, której dziecko
uczestniczy w postepowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym w danej szkole.
2) Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
3) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi
dniami i godzinami posiedzeń komisji.
4) Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co
najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
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5) Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji
o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra
osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6) Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego gimnazjum, jeżeli w
wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane
dokumenty.
7) Wymagane dokumenty kandydaci składają do 28 czerwca 2016 r. do godziny 1500.
8) W terminie do 18 lipca 2016r. do godziny 1500 nastąpi ogłoszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającą imiona i nazwiska
kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
9) Do 20 lipca 2016r. do godziny 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę pojęcia nauki w
danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do gimnazjum.
10) Do 22 lipca 2016r. do godziny 12.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości
listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
8) Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
9) Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej
na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
10) Z prac komisji sporządza się protokół.
11) Protokoły postepowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji
rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na
posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół
podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
12) Rodzic/opiekun prawny ma prawo w terminie 7 dni wystąpić do Szkolnej Komisji
Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
13) Do pięciu dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia odmowy przyjęcia Komisja
Rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.
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14) Do siedmiu dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia istnieje
możliwość złożenia do Dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
15) Do siedmiu dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
Dyrektor szkoły rozstrzyga pisemnie to odwołanie.
VI

Postepowanie rekrutacyjne uzupełniające przyjmowania uczniów do

oddziałów klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Gryfinie
1) Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego szkoła posiada
wolne miejsca w oddziałach klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Gryfinie na rok szkolny
2016/2017, komisja rekrutacyjna przeprowadza postepowanie rekrutacyjne uzupełniające.
2) W postepowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym stosuje się następujące kryteria
dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów:
Kryterium
Kandydat jest osobą niepełnosprawną
Kandydat ukończył szkołę podstawową w
danym zespole szkół
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej
samej jednostki oświatowej
Rodzeństwo kandydata lub
rodzice/prawni opiekunowie kandydata są
osobami niepełnosprawnymi
Rodzice kandydata pracują w pobliżu
danej jednostki oświatowej
Wielodzietność rodziny kandydata

Liczba
punktów
20
4
4
3

3
2

Dokumenty potwierdzające spełnianie
kryterium
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
Oświadczenie rodziców/ prawnych
opiekunów
Oświadczenie rodziców/ prawnych
opiekunów
Orzeczenie o niepełnosprawności lub
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
Zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione
przez osoby upoważnione
Oświadczenie rodziców/ prawnych
opiekunów

3) Wymagane dokumenty kandydaci składają od 25 lipca 2016r. do 26 lipca 2016r. do
godziny 1500.
4) Do dnia 1 sierpnia 2016r. następuje weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
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5) Do 18 sierpnia 2016r. do godziny 12.00 nastąpi ogłoszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającą imiona i nazwiska
kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do
szkoły.
6) Do 22 sierpnia 2016r. do godziny 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę pojęcia
nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.
7) Do 24 sierpnia 2016r. do godziny 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej
wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera
imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik 1 – podanie o przyjęcie do klasy I (klasa ogólna)
Załącznik 2 – podanie o przyjęcie do klasy I (klasa z obowiązkowymi dodatkowymi zajęciami
dydaktycznymi)
Załącznik 3 – podanie o przyjęcie do klasy I (klasa integracyjna)
Załącznik 4 – kwestionariusz osobowy ucznia
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Załącznik nr 1
Gryfino, dn

Dyrekcja
Gimnazjum nr 1
im. Olimpijczyków Polskich
w Gryfinie
Proszę o przyjęcie mojego dziecka ............................................. ucznia Szkoły
Podstawowej nr ......... w ...................................... do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1
w roku

szkolnym

2016/2017.

Wiodącym językiem obcym w szkole podstawowej był język ……………………
Dziecko należy do obwodu …………………………………………
……………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna
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Załącznik nr 2
Gryfino, dn

Dyrekcja
Gimnazjum nr 1
im. Olimpijczyków Polskich
w Gryfinie
Proszę o przyjęcie mojego dziecka ............................................. ucznia Szkoły
Podstawowej nr ......... w ....................................... do klasy pierwszej z dodatkowymi
obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi (proszę podać nazwę klasy)

....................................................................... w roku szkolnym

2016/2017.

Wiodącym językiem obcym w szkole podstawowej był język ……………………
Dziecko należy do obwodu …………………………………………
……………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna
W załączeniu proszę dostarczyć ocenę z zachowania oraz wykaz ocen za I
okres nauki w klasie VI.
Jednocześnie akceptuję warunek, iż w przypadku, gdy moje dziecko
................................................. po klasyfikacji w każdym roku szkolnym (i
okresie) osiągnie średnią z nauczania poniżej 4,0 i ocenę z zachowania poniżej
poprawnej, dyrekcja szkoły może przenieść je do innej klasy.
……………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna
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Załącznik nr 3
Gryfino, dn

Dyrekcja
Gimnazjum nr 1
im. Olimpijczyków Polskich
w Gryfinie
Proszę o przyjęcie mojego dziecka ............................................. ucznia Szkoły
Podstawowej nr ......... w ............... do klasy pierwszej integracyjnej Gimnazjum nr 1
w roku

szkolnym

2016/2017.

Wiodącym językiem obcym w szkole podstawowej był język ……………………
Dziecko należy do obwodu …………………………………………
……………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna
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Załącznik nr 4
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA GIMNAZJUM NR 1 W GRYFINIE

UCZEŃ

RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI

Nazwisko

OJCIEC

Imiona

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres

Miejsce

Telefon kontaktowy

urodzenia

województwo
PESEL

MATKA

Adres zameldowania

Imię i nazwisko

Adres

Adres

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania

OPIEKUN PRAWNY

(jeżeli jest

inny

niż

(jeżeli inny niż rodzice)

zameldowania)
Adres

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres
Telefon kontaktowy

Informacje dodatkowe
1. Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej? TAK NIE. Jeżeli TAK, to jakiej
………………………………………………………………………………………………………….
2. Czy dziecko przyjmuje stale jakieś leki / jest uczulone na lek? ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
3. Czy dziecko ma jakieś dolegliwości zdrowotne? ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
4. Czy dziecko było pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej (Tak/Nie)
5. Wyrażam zgodę na opiekę pielęgniarską w szkole (Tak/Nie)
14

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że:
Zobowiązuję się do współpracy ze szkołą w zakresie kontroli oraz uzyskiwania jak
najlepszych wyników w nauce i zachowaniu mojego dziecka.
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na użycie przez Zespół Szkół w Gryfinie
danych osobowych (imię, nazwisko, klasa) mojego dziecka w celu publikacji na szkolnej
stronie internetowej oraz w prasie osiągnięć i wyróżnień uczniów, rankingów uczniów
wzorowych, zajęć, opisów, zdjęć uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
Poinformowano mnie, że administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w
Gryfinie i że te dane są przetwarzane w wyżej wymienionych celach oraz o
dobrowolności podawania danych osobowych i prawie wglądu do nich jak również do
ich poprawiania.
………………………………………
(data, podpis rodzica / opiekuna)

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE NAUKI
RELIGI/ETYKI Wnioskuję o zorganizowanie mojemu dziecku
nauki religii wyznania ........................................................ / etyki w gimnazjum, w trzyletnim cyklu
kształcenia.
Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do zmiany decyzji.

…………………………………………..
(data, podpis rodzica / opiekuna)
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