Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku

Wniosek o przyjęcie
do Gimnazjum Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
/ul. Mickiewicza 43, tel. 85 732 19 84/

1. Proszę o przyjęcie do klasy.............. Gimnazjum w roku szkolnym...................................................
2. Nazwisko i imiona ucznia /drukowanymi/...........................................................................................
3. Data urodzenia...........................................Pesel ..................................................................................
4. Miejsce urodzenia.........................................woj. ................................................................................
5. Rodzice /Prawni Opiekunowie/
Nazwisko matki............................................imiona matki............................................
Nazwisko ojca..............................................imiona ojca...............................................
6. Miejsce zamieszkania (dokładny adres) – ul. .......................................................................nr.........
Miejscowość.............................................nr kodowy...........................................................................
nr telefonu.................................................e – mail...............................................................................
7. Adres zameldowania /jeśli jest inny niż zamieszkania/...................................................................
...............................................................................................................................................................
7. Miejsce pracy Matki ............................................................................................................................
Adres i telefon......................................................................................................................................
Stanowisko / zawód wykonywany……................................................................................................
8. Miejsce pracy Ojca...............................................................................................................................
Adres i telefon.......................................................................................................................................
Stanowisko / zawód wykonywany........................................................................................................
9. Telefony awaryjne................................................................................................................................
10. Do jakiej szkoły uczęszczał uczeń........................................................................................................
11. Rejon szkoły wg zameldowania............................................................................................................
12. Rejon Gimnazjum wg zameldowania...................................................................................................
13. Główny powód oddania ucznia do naszego gimnazjum.......................................................................
14. Podstawowe oczekiwania Rodziców....................................................................................................
15. Zainteresowania ucznia.........................................................................................................................
16. Wybór języka obcego /właściwe zaznaczyć – X/
- język angielski □

- język niemiecki □

- język francuski □

17. Oczekiwane zajęcia pozalekcyjne / taneczne, sportowe, recytatorskie, plastyczne, krajoznawczo przyrodnicze, gra na flecie, chórek, inne/ ...........................................................................................
18. Stan zdrowia ucznia/ ogólny/................................................................................................................
19. Słabe i mocne strony ucznia.................................................................................................................
20. Na co uczeń jest szczególnie wrażliwy lub uczulony...........................................................................
21. Co Rodzice chcieliby, by Wychowawcy wiedzieli o uczniu................................................................
...............................................................................................................................................................
22. Czy uczeń będzie korzystał /właściwe zaznaczyć – X/:
- z zajęć popołudniowych □

- z obiadów □
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Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku

Zobowiązania z tytułu uczęszczania dziecka do szkoły
Zobowiązuję się do:
1.

Zapoznania się ze Statutem Szkoły oraz do jego przestrzegania.

2.

Systematycznej

i

odpowiedzialnej

współpracy ze

szkołą

w

dziele

kształcenia

i wychowania dziecka.
3.

Wpłacenia

wpisowego

w

wysokości

............................................od

dziecka,

w chwili złożenia niniejszej Karty Zgłoszenia.
4.

Do systematycznej opłaty stałej czesnego przez cały rok /również lipiec, sierpień po

ukończeniu kl. III/.
5.

Do dostarczenia /do końca roku szkolnego/:
 Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 Oryginału zaświadczenia wyniku sprawdzianu przeprowadzonego na zakończenie klasy
szóstej szkoły podstawowej.
 Ksero odpisu skróconego aktu urodzenia.
 Ksero orzeczenia/opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /jeśli uczeń posiada/.
 Ksero zaświadczenia o uczestnictwie w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych lub
innych konkursach.
 Ksero zaświadczenia o osiągnięciach sportowych lub artystycznych.
 Karta zdrowia ucznia od pielęgniarki ze szkoły podstawowej /należy dostarczyć we
wrześniu/.
 Trzy zdjęcia legitymacyjne /podpisane na odwrocie/.
 Opinia wychowawcy oraz ks. Proboszcza lub katechety.

W chwili złożenia wniosku, należy dostarczyć ksero ocen z I semestru kl. VI.
……………………………………………………………………………..................................................
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej Gimnazjum
oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św.
Rodziny.
podpis Matki...........................................

podpis Ojca...............................................

Rozmowę kwalifikacyjną z uczniem i Rodzicami wyznaczono na dzień........................................................
Wpłacono wpisowe .............................................

Wniosek o przyjęcie złożono dnia ………………………………………………..

Podpis przyjmującego …………………………………………………..

2

