
WSTĘPNA DEKLARACJA ZAPISU 
DO GIMNAZJUM IM. M. KOPERNIKA W MILICZU 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 
 

W związku z organizacją roku szkolnego 2016/2017 oraz koniecznością zamówienia 
bezpłatnych podręczników dla uczniów klas pierwszych prosimy o złożenie wstępnej 
deklaracji do dnia 5.05. (do klas sportowych do 27.04.) w sekretariacie gimnazjum ( w 
przypadku uczniów spoza Milicza) lub u swojego wychowawcy ( uczniowie z SP2) 

 
 

 
1. Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………………………………  
2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………….. 
3. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………….. 
4. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………. 
5. Nazwa obecnej szkoły: ………………………………………………………………………………………… 
6. Wzrost, waga ( w przypadku klas sportowych) ……………………………………………………. 

 
7. Deklaruję chęd zapisu mojego dziecka/ podopiecznego do klasy: 

 
 ogólnej  
 matematycznej -  z rozszerzonym programem matematyki, dodatkową godziną 

matematyki w każdym roku i obowiązkowym kołem matematycznym ( o przyjęciu 
decydowad będzie ocena z matematyki na świadectwie ukooczenia szkoły 
podstawowej i wynik sprawdzianu z matematyki) 

 sportowej o profilu piłka siatkowa ( pod patronatem Polskiego Związku piłki 
Siatkowej- w ramach Siatkarskich Ośrodków Sportowych) 

 sportowej o profilu piłka nożna 
 
8. Informuję, że będę składał podanie również do innej szkoły TAK/NIE  
9. Język obcy zaawansowany (ten, którego dziecko będzie się uczyło w gimnazjum w 

rozszerzonym wymiarze): 
                 j. angielski 
                 j. niemiecki 
 

10. Język obcy (drugi) – obowiązkowy w gimnazjum: 
                 j. angielski (obowiązkowy dla tych, którzy wybiorą        
                 zaawansowany niemiecki) 
                 j. niemiecki 
                 j. francuski 
                 j. hiszpaoski 
                 j. rosyjski 

 
11. Uczestnictwo w zajęciach na basenie (2 godziny tygodniowo): 

                              Tak 
                              Nie  
 



Informacje dodatkowe: 
1. 6 maja  o godz. 10 odbędzie się test sprawnościowy do klas sportowych 
2. W ramach obowiązkowych zajęd technicznych (realizowanych w klasie I i II) 

proponujemy: ( interesujące dziecko- podkreśl) 

 Zajęcia ogólnotechniczne  z elementami modelarstwa 

 Zajęcia ogólnotechniczne  z elementami elektroniki i elektryczności 

 Zajęcia ogólnotechniczne  z elementami mechaniczno-motoryzacyjnymi 

 Zajęcia ogólnotechniczne  z elementami żywienia 
 

3. W ramach obowiązkowych zajęd artystycznych (realizowanych w kl. II i III) 
proponujemy: ( interesujące dziecko- podkreśl) 
zajęcia muzyczne, plastyczne, medialne, filmowe 
 

4. Uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyd w zajęciach dodatkowych,  rozwijających 
zainteresowania i zdolności, takich jak:  
koło dziennikarskie, informatyczne ( animacja i grafika komputerowa), 
matematyczne, teatralne, przyrodnicze, historyczne, chemiczne, plastyczno- 
dekoratorskie, łamigłówki matematyczne, zajęcia z robotyki,  zajęcia sportowe (w tym 
wyjazdy na narty) i  inne 

5. Corocznie organizujemy atrakcyjne wycieczki edukacyjno-turystyczno-krajoznawcze. 
6. Wszyscy uczniowie w cyklu trzyletnim mają zwiększoną liczbę godzin j. polskiego i 

matematyki o dodatkową godzinę w tygodniu. 
 

 

Oświadczenia rodziców ( w przypadku klas sportowych) 
 
  
Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz na jego udział w treningach, 

zawodach i obozach sportowych. Przyjmuję do wiadomości, że uczeo niekwalifikujący się do dalszego 

szkolenia na podstawie opinii trenera ( nauczyciela) lub zaświadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie 

medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zostanie przeniesiony od nowego roku 

szkolnego lub nowego semestru do oddziału ogólnego.  

                                                                   ________________________________ 

                                                                                                                    ( podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

Wyrażam zgodę na test sprawnościowy, który odbędzie się 06.05.2016r o godz.10.00. 

________________________________ 

                                                                                                                                      ( podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

W przypadku klasy o profilu siatkarskim :odbicia piłki sposobem górnym, odbicia piłki sposobem 

dolnym, rzut piłką lekarską w przód,  wyskok dosiężny, skok w dal z miejsca, Test „T” – bieg 

sprawnościowy na czas). 



W przypadku klasy o profilu piłka nożna: test sprawności ogólnej( szybkośd- bieg 20 m, moc- skok w 

dal z miejsca, zwinnośd- bieg 4 x 10 m z przenoszeniem elementów;) test sprawności specjalnej: 

(żonglerka piłką, prowadzenie piłki slalomem, uderzenie piłki do celu) 

 

Oświadczam, że nie ma przeciwskazao zdrowotnych do uprawiania piłki siatkowej lub nożnej przez 

moje dziecko 

________________________________ 

                                                                                                                   ( podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

Oświadczenie rodziców ( w przypadku wszystkich klas) 

 

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie powyżej danych osobowych zgodnie z 

art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. poz. 926 z 

późniejszymi zmianami) przez Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzania rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na aktualizację przekazanych przeze mnie danych osobowych przez Gimnazjum 

 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu, ul. Armii Krajowej 7. 

 

Oświadczam, że podałem (-am) moje dane osobowe dobrowolnie oraz zostałem (-am) 

poinformowany (-a) o prawie dostępu do ich treści oraz możliwości ich poprawiania. 

 

                                                                                        _______________________________ 

                                                                   (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 
 
 
 

 
 
 


