Wniosek
dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
w Nowinach na rok szkolny 2017 / 2018
1. Dane osobowe:
Imię / Imiona i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zameldowania
Adres miejsca zamieszkania
Obecna szkoła gimnazjalna

2. Dane rodziców/opiekunów:
Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
kontaktowych
Miejsce pracy

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
kontaktowych
Miejsce pracy

3. Kierunki kształcenia:
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat znakiem „X”.

> klasa patronacka UR w Krakowie
> klasa informatyczna
>klasa sportowa
4. Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów)
 Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe oraz
niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
w zgłoszeniu,
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla
celów związanych z przyjęciem kandydata do szkoły zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
 Wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku i publikacji osiągnięć mojego dziecka na
stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.
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...................., dnia ............................

...................................................................
(czytelny podpis kandydata)

...................................................................
(czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów)

5. Załączniki:
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4.
Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do
szkoły ponadgimnazjalnej.
5. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
22 ust. 2 pkt 8.
6. Karta zdrowia.
7. 2 fotografie.

Pouczenie
1.
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem
szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.).
2.
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor szkoły podstawowej do której wniosek został złożony.
3.
Zgodnie z art. 20u ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane osobowe dziecka i rodziców, które należy podać
obowiązkowo natomiast podanie danych dotyczących numeru telefonu, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla
skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
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