Zgłoszenie ucznia
Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego
w Warszawie, ul. Bema 76
Rok szkolny 2017/2018
DANE KANDYDATA:
Nazwisko: ……………………...….....……...…………

Imiona: …………............................…….....………

Data urodzenia: …………..…………... PESEL: .......................................................
tel. kontaktowy: …….………...…………............

Płeć: K / M

Obywatelstwo: …....…....……….……….

e-mail: ………….….........…………...................…….............

MIEJSCE ZAMIESZKANIA:
Miejscowość: ……………....…………...…… kod: ………………….. Dzielnica/Gmina: ………………………………………...
Ulica, nr domu, nr mieszkania: ……………………………………………………………………..............................................……….
Teren wiejski ☐

Miasto do 5 tys. mieszkańców ☐

Większe miasto ☐

RODZICE/OPIEKUNOWIE:
1) Nazwisko, imię /matka: ………………......………………...………...…… tel. kontaktowy: ………..............................………
2) Nazwisko, imię /ojciec: …………………......……………....……..……… tel. kontaktowy: ........……..............…....................
3) Adres(y) e-mail: ........................................................................................................................................................................................
NAZWA GIMNAZJUM REJONOWEGO: ……………………………....................…............................……..………………………….......
Adres Gimnazjum: ………………………………………………..……............... Dzielnica/Gmina: ...………...………..……………
WYBÓR KLAS (ODDZIAŁÓW) deklaracja wyboru poniższych oddziałów Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50
w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanych (1, 2, 3)
dwujęzyczna z językiem angielskim (autorski program nauczania) oraz z autorskim programem nauczania
matematyki
dwujęzyczna z językiem angielskim (autorski program nauczania)
dwujęzyczna z językiem angielskim oraz programem Middle Years Programme (MYP)
DEKLARACJA WYBORU DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO, INNEGO NIŻ JĘZYK ANGIELSKI
(do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski – różne poziomy):
JĘZYK w pierwszej kolejności Czy uczyłeś się tego języka?

JĘZYK w drugiej kolejności

Czy uczyłeś się tego języka?

Jeśli tak, to ile lat i w jakiej formie?

Jeśli tak, to ile lat i w jakiej formie?

INFORMACJE DODATKOWE:
Dysleksja/dysgrafia: TAK ☐ NIE ☐
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: TAK ☐
Uczeń będzie uczęszczał na zajęcia: RELIGIA ☐
ETYKA ☐
Uczeń będzie ☐ / nie będzie ☐ uczęszczał na zajęcia WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

NIE ☐

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami i kryteriami rekrutacji do Gimnazjum oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych
osobowych do celów związanych z rekrutacją i nauką w Gimnazjum zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.
(Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.).
.......................................................................

data, podpis kandydata

..............................................................................

podpis rodziców (prawnych opiekunów)

Zapoznałem się i akceptuję zapisy Statutu Zespołu Szkół Nr 117 w Warszawie.
.......................................................................

data, podpis kandydata

..............................................................................

podpis rodziców (prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku jako ucznia Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego
w Warszawie na stronie internetowej szkoły oraz innych mediach w celu informacji i promocji szkoły.
...............................................................
data, podpis kandydata

....................................................................
podpis rodziców (prawnych opiekunów)

