
F O R M U L A R Z 

dla rodziców zapisujących dziecko do Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie 
 

 

1.   ........................................................................................................................ ....................................................... 

      Nazwisko dziecka: 
 

2.   ........................................................................................................................ ....................................................... 

      Imię (imiona) dziecka (wg aktu urodzenia): 
 

3.   ........................................................................................................................ ....................................................... 

      Data i miejsce urodzenia dziecka: 
 

4.   ................................................................................................................................................ ............................... 

      Imiona i nazwiska rodziców  (prawnych opiekunów). Należy wpisać tylko tych rodziców czy inne osoby,  

      które  aktualnie mają prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem). 

 

5. Dziecko uczęszczało ostatnio do Szkoły Podstawowej nr …… w …………………………….. do kl. 6…….. 

     Należy wpisać nazwę szkoły (nr, miejscowość) i nazwę klasy, np. a, b, c itd. 
 

6. W szkole podstawowej dziecko uczyło się języka obcego: 

 

a) obowiązkowo: ……………………………………………………………………………………………… 

 

b) dodatkowo: …………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Dziecko wybiera klasę (podkreślić właściwą klasę i języki): 

    a) językową (język angielski z hiszpańskim; język angielski z niemieckim), 

    b) matematyczno-fizyczno-informatyczną (język angielski z hiszpańskim; język angielski z niemieckim),  

    c) przyrodniczo – prozdrowotna (język angielski z hiszpańskim; język angielski z niemieckim),  

    d) humanistyczno – artystyczna ( język angielski z francuskim;  język angielski z niemieckim). 

 

 

8. Szczególne prośby odnośnie wyboru przyszłej klasy: ………………………………………………………...... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

………............................................................. 
                                                                                                                                        data, czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 

 

D E K L A R A C J E   I   O Ś W I A D C Z E N I A 

 
Deklaracja uczestnictwa w dobrowolnych zajęciach edukacyjnych 

 

Deklaruję, że moje dziecko, ........................................................................................................................, 

będzie uczestniczyło w zajęciach*:                                                    (imię i nazwisko) 
 

- religii w szkole 

- religii  poza szkołą                 

- etyki 
- religii i etyki  

 

Uwaga! Szkoła nie gwarantuje, że lekcje etyki będą odbywały się na jej terenie. 
 

*Właściwe zaznaczyć krzyżykiem. Niezaznaczenie żadnego wariantu oznacza rezygnację  z możliwości 

uczestniczenia  w dobrowolnych zajęciach edukacyjnych z religii i etyki.   

 

.......................................................... 
czytelny podpis 

 

Verte! 



Zezwalam pracownikom Gimnazjum, o ile zajdzie taka konieczność, na wezwanie do mojego dziecka, 
 

.............................................................................................., pogotowia ratunkowego lub innej pomocy lekarskiej. 
                                              imię i nazwisko 
 

........................................................... 
czytelny podpis 

 
 

 

 
 

W kwestiach  zdrowotnych i wychowawczych mojego dziecka szkoła powinna zwrócić uwagę na: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

........................................................... 
czytelny podpis 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby rekrutacji 

do Gimnazjum zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
 

........................................................... 
czytelny podpis 

 

 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby publikowania ich 

na stronie internetowej i facebooku Gimnazjum, w materiałach promujących Szkołę, „Kronice Gimnazjum”,                  

w prasie itp. miejscach ukazujących działalność Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie. 
 

........................................................... 
czytelny podpis 

 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć, na których widnieje moje dziecko jako uczeń Gimnazjum nr 11 

w Rzeszowie, do publikowania ich na stronie internetowej  i facebooku Gimnazjum, w materiałach promujących 

Szkołę, „Kronice Gimnazjum”, w prasie itp. miejscach ukazujących działalność Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie. 
 
 

........................................................... 
czytelny podpis 

 

 

 Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety. Można wskazać kilka odpowiedzi, ale numerując 1, 2, 3 itp. 

wg ważności argumentu: 
 

Dlaczego wybrał(a) Pan(i) naszą szkołę dla swojego dziecka? 
 

□ szkoła cieszy się dobrą opinią 

□ szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania 

□ szkoła ma opinię miejsca bezpiecznego 

□ mieszkamy w obwodzie 

□ mieszkamy blisko 

□ chodzi tu rodzeństwo 

□ szkoła posiada basen 

□ inne powody ......................................................
 

Państwa oczekiwania wobec szkoły: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 


