
 

 
/Nazwisko i imię ucznia/ 

 
/Adres/ 

 
 

 
/Miejscowość, data/ 

Dyrektor	  
Gimnazjum	  
im.	  Feliksa	  Szołdrskiego	  
w	  Nowym	  Tomyślu	  
 

P	  O	  D	  A	  N	  I	  E	  
o	  przyjęcie	  do	  Gimnazjum	  

	  
	   Proszę	  o	  przyjęcie	  mnie	  do	  klasy	  pierwszej	  Gimnazjum	  im.	  Feliksa	  Szołdrskiego	  w	  Nowym	  
Tomyślu	  w	  roku	  szkolnym	  2012/2013*.	  
Informuję,	  że	  w	  szkole	  podstawowej,	  jako	  obowiązkowego	  języka	  obcego	  uczyłam/łem	  się	  	  

¨	  	  języka	  angielskiego	  	   	   ¨	  	  języka	  niemieckiego.	  
	  
Jako	  drugi,	  obowiązkowy	  język	  obcy	  dla	  początkujących	  wybieram:/wskaż	  odpowiedni	  kwadrat/	  

¨	  	  PA	  –	  	  język	  angielski	  	   	   ¨	  	  PF	  –	  	  język	  francuski	  	  
¨	  	  PN	  –	  	  język	  niemiecki	   	   ¨	  	  PH	  –	  	  język	  hiszpański	  	  

	  
W	  Gimnazjum	  proszę	  o	  przyjęcie	  mnie	  do	  klasy:	  /wskaż	  odpowiedni	  kwadrat/	  

¨	  	  RA	  –	  o	  rozszerzonym	  zakresie	  nauczania	  języka	  angielskiego.	  **	  
¨	  	  RN	  –	  o	  rozszerzonym	  zakresie	  nauczania	  języka	  niemieckiego.	  **	  
¨	  	  EK	  –	  o	  rozszerzonym	  zakresie	  nauczania	  matematyki	  i	  informatyki	  (e-‐klasa).	  *	  

(Rekrutacja	  do	  tych	  klas	  następuje	  w	  oparciu	  o	  odrębne	  regulaminy	  naboru)	  

¨	  	  P	  –	  o	  podstawowym	  ramowym	  planie	  nauczania*	  
	  
Jeżeli	  w	  wyniku	  rekrutacji	  nie	  zostanę	  zakwalifikowana/y	  do	  wskazanej	  wyżej	  klasy,	  lub	  kwalifikuję	  się	  
do	  dwóch	  klas	  (np.	  RA	  i	  EK)***	  proszę	  o	  przyjęcie	  do:	  

¨	  	  RA	  –	  o	  rozszerzonym	  zakresie	  nauczania	  języka	  angielskiego.	  
¨	  	  RN	  –	  o	  rozszerzonym	  zakresie	  nauczania	  języka	  niemieckiego.	  	  
¨	  	  EK	  –	  o	  rozszerzonym	  zakresie	  nauczania	  matematyki	  i	  informatyki	  (e-‐klasa).	  	  
¨	  	  P	  –	  o	  podstawowym	  ramowym	  planie	  nauczania	  

	  

 
/podpis ucznia/ 

 
 

/podpis rodziców/ 
 

Do	  podania	  dołączam:	  
1	  Świadectwo	  ukończenia	  szkoły	  podstawowej.	  
2.	  Zaświadczenie	  o	  wyniku	  sprawdzianu.	  
	  

	  	  	  	  *	  Termin	  składania	  podań	  upływa	  z	  dniem	  03	  07	  2012r.	  
	  	  **	  Termin	  składania	  podań	  do	  tych	  klas	  upływa	  24	  05	  2012r.	  
***	  Sytuacja	  taka	  może	  wystąpić,	  gdy	  uczeń	  zadeklarował	  np.	  RA	  i	  EK,	  	  pozytywnie	  zaliczył	  
	  	  	  	  	  	  	  sprawdzian	  językowy	  i	  jednocześnie	  znalazł	  się	  na	  liście	  rankingowej	  do	  e-‐klasy.	  


