
KARTA  INFORMACYJNA  KANDYDATA 

 

1. Dane dziecka: 
 

Imiona i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania 
 

 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 
 
2. Zainteresowania dziecka: 
 
                  język polski 
 
                  języki obce 
 
                  matematyka, informatyka 
 
                  zainteresowania inne  (jakie?) …………………………………………………………………. 
 
3. Dotychczasowe osiągnięcia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wybór poziomu języka obcego nowożytnego: 
 
a) kontynuacja po szkole podstawowej:                  język angielski;                            język niemiecki 
 
b) dla początkujących:                                           język angielski;                            język niemiecki 
 

5. Poprzednia szkoła: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
6. W jaki sposób dziecko będzie dostawać się do szkoły: 
 
                 pieszo   ………….komunikacją miejską  ……………inny: …………………………………………… 
 
7. Czy dziecko jest z innego obwodu szkolnego ? 
 
                 TAK                     NIE 

 
jeżeli tak, to z jakiego ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Wyrażam wolę, by moje dziecko uczestniczyło w zajęciach religii/etyki
*
: 

 
                                       TAK                                 NIE 
 

9. Czy dziecko ma problemy zdrowotne 
 
                                             TAK                                 NIE 
 

jeżeli tak, to jakie ? ……………………………………………………………………………………………… 
 

                                                 
*
 niepotrzebne skreślić 



10. Czy dziecko posiada:  

opinię z poradni psychologiczno pedagogicznej                    TAK                                NIE 

orzeczenie o niepełnosprawności                                           TAK                                NIE 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego                     TAK                                NIE 

11. Dodatkowe uwagi: 

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

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

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

 
Oświadczam, że: 

 
 wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu / wniosku są prawdziwe, 

 niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych  
w zgłoszeniu / wniosku 

 
 
............................                                                                     ........................................................... 
          (data)                                                                                                             (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 
 

............................                                                                     ........................................................... 
          (data)                                                                                                             (czytelny podpis matki/opiekunki prawnej) 

 
 
 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na: 
 
 

przetwarzanie danych zawartych w opinii poradni psychologiczno pedagogicznej / orzeczeniu  
w celu zapewnienia właściwej opieki w okresie uczęszczania dziecka do Miejskiego Gimnazjum nr 2  
w Piekarach Śląskich 
 
 
przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Miejskie Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich 
dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), 
 
 
wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych Miejskiego Gimnazjum nr 2  
oraz prezentacji indywidualnych sukcesów dziecka 

 
 
uczęszczanie mojego syna do oddziału sportowego w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich 

 

 
............................                                                                     ........................................................... 
          (data)                                                                                                             (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 
 

............................                                                                     ........................................................... 
          (data)                                                                                                             (czytelny podpis matki/opiekunki prawnej) 


