Wniosek o przyjęcie ucznia
do I klasy Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół w Bielicach
klasa o profilu ogólnym ( rozszerzenia: geografia, język angielski)
na rok szkolny …………/…………
Data złożenia wniosku:

Sposób dostarczenia wniosku:

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imię/imiona*
Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia*
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica / Nr domu/
nr mieszkania

Kod pocztowy*

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy zakreślić
odpowiedź)

TAK

NIE

Jeśli TAK - Nr orzeczenia
Poradnia, która podała orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego
Typ orzeczenia (rodzaj
niepełnosprawności)
Dodatkowe informacje o dziecku
(opinie ppp, stan zdrowia, stan
rodzinny itp.) – wypełnia rodzic

DANE OSOBOWE, ADRESOWE I KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe zakreślić)
Imię*

Rodzic

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji
Drugie imię*

Nazwisko*
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica/ Nr domu/
nr mieszkania

Kod pocztowy*

Telefon dom/komórka*
Adres e-mail

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

DANE OSOBOWE, ADRESOWE I KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Imię*

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

Drugie imię*

Nazwisko*
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica /Nr domu/
nr mieszkania

Kod pocztowy*

Telefon dom/komórka*
Adres e-mail
*oznaczone pola wymagane

Podkreśl:
Uzdolnienia artystyczne: plastyczne, śpiew, gra na instrumencie, recytatorskie, inne
(jakie?)………………………..
Specyfikacja załączników do wniosku:
Kolejny
numer
załącznika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj załącznika

Świadectwo ukończenia gimnazjum
Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
2 zdjęcia
Karta zdrowia i szczepień

Do wniosku dołączono łącznie ......... załączników.
Wnioski złożone ponadto do:
Szkoła I wyboru
Szkoła II wyboru
Szkoła III wyboru

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do
szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz.
926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
zawartych
we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym …………/……..…. .
Administratorem danych jest dyrektor szkoły.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję
dobrowolnie.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w
szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.
……………………………………………
Podpis matki/ opiekunki prawnej
*** niepotrzebne skreślić

……………………………………….
podpis ojca/ opiekuna prawnego

…………………………………………………….
podpis kandydata

