ANKIETA INFORMACYJNA
GIMNAZJUM SALOMON

Prosimy o wypełnienie ankiety drukowanymi literami.

Informacje na temat ucznia
Imiona i Nazwisko ucznia
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL
Numer Paszportu (dla obcokrajowców)
Klasa, do której ma zostać przyjęty uczeń
Adres zameldowania ucznia
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Gmina
Powiat
Województwo

Adres zamieszkania ucznia (jeśli jest inny niż adres zameldowania)
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Gmina
Powiat
Woje Województwo

Nazwa i adres szkoły rejonowej

Nazwa i adres szkoły do której uczeń
uczęszczał
Drugi język obcy
Czy został zrealizowany projekt
gimnazjalny?
Gimnazjum Salomon
Pawła i Marzeny Zakrzewskich
ul. Namysłowska 4, 03 -454 Warszawa
tel. +48 22 299 00 43, +48 690 822 690
gimnazjum@szkolysalomon.pl

Gimnazjum Salomon jest niepublicznym gimnazjum
z uprawnieniami szkoły publ icznej, wpisaną
do ewidencji szkół i pla cówek niepublicznych m. s t. Wars zawy
pod numerem 114 GN . Funkcjonuje na podstawie Ustawy
o systemi e oś wiaty z dnia 7 września 1991 roku ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, z późniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z ob owiązującymi rozpo rządzeni ami.
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Czy uczeń posiada orzeczenie
o niepełnosprawności?
(Proszę zakreślić właściwe)

TAK

NIE

TAK

NIE

Orzeczenie niepełnosprawności z uwagi na:

Czy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego?
(Proszę zakreślić właściwe)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego z uwagi na:

Informacje na temat rodziców / opiekunów prawnych
Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów
prawnych
Adres zameldowania

Adres do korespondencji
(jeżeli jest inny niż zameldowania)

Telefony kontaktowe
Adresy e-mail
Zawód /Stanowisko*
* Pola nieobowiązkowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową Salomon w Warszawie, dla potrzeb związanych
z realizacją procesu rekrutacji i nauczania Uczniów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

..……………………………………………
Miejscowość i data

…………………………………………………………………

Podpis ojca/ opiekuna prawnego dziecka
Gimnazjum Salomon
Pawła i Marzeny Zakrzewskich
ul. Namysłowska 4, 03 -454 Warszawa
tel. +48 22 299 00 43, +48 690 822 690
gimnazjum@szkolysalomon.pl

…………………………………………………………………

Podpis matki/ opiekunki prawnej dziecka
Gimnazjum Salomon jest niepublicznym gimnazjum
z uprawnieniami szkoły publ icznej, wpisaną
do ewidencji szkół i pla cówek niepublicznych m. s t. Wars zawy
pod numerem 114 GN . Funkcjonuje na podstawie Ustawy
o systemi e oś wiaty z dnia 7 września 1991 roku ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, z późniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z ob owiązującymi rozpo rządzeni ami.

