WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH
/ wypełnij drukowanymi literami/

Proszę o przyjęcie na semestr: I, II, III, IV, VI,
Wpisad odpowiedni semestr………………… w roku szkolnym …………………………
Uzasadnienie */ dotyczy słuchaczy nieletnich /………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

DANE OSOBOWE KANDYDATA

PESEL
Imię

Drugie imię

Nazwisko

Data urodzenia
Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowośd

Ulica

Nr domu / mieszkania

Kod pocztowy

-

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ/dotyczy słuchaczy nieletnich/

Imię
Nazwisko

Drugie imię

-

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowośd

Ulica

Nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

-

-

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Telefon kontaktowy
Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię

Drugie imię

Nazwisko

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowośd

Ulica

Nr domu/ mieszkania

Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Telefon kontaktowy
Adres e-mail

-

-

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
Odpis skrócony aktu urodzenia/ do skopiowania/

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Świadectwo ukooczenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej

Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3 zdjęcia

Pouczenie
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 7 .09.1991r. o systemie oświaty( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.).
Oświadczam, że dane przedłożone w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku
w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły. Nadto w
przypadku zakooczenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych
szkole oraz organowi założycielskiemu i organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami
oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzania tych danych przez te
podmioty. Przetwarzanie
danych odbywad się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych( Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.).
Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich
poprawiania w siedzibie właściwej szkoły.

Data i podpis rodzica*/dotyczy słuchaczy nieletnich/

Data i podpis kandydata

…………………………………………………….

………………………………………………………..

