Wniosek o przyjęcie kandydata do Zespołu Szkół im. C. K. Norwida
w Nowym Mieście Lubawskim na rok szkolny 2018/2019 – Liceum dla dorosłych
Miejscowość:
Nr wniosku ……………../…………….
(wpisuje przyjmujący)

Data złożenia wniosku:

DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL*
Imię*
Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Nr domu/ nr
mieszkania

Ulica*

Miejscowość*

Kod pocztowy*
Ukończona Szkoła:
Nr telefonu *

e-mail*

Proszę o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
do klasy:

□I (absolwenci gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej
ukończonej do roku szkolnego 2013/2014 - Wybór przedmiotów rozszerzonych nastąpi pod koniec I
klasy)

□II (absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej ukończonej w roku szkolnym 2014/2015 lub
□

później) i wybieram dwa przedmioty rozszerzone:
społeczeństwie

Wybieram język obcy:

biologia,

□geografia □wiedza

□angielski □niemiecki *

*oznaczone pola wymagane

Specyfikacja załączników do wniosku:
Forma załącznika1

Kolejny
numer
załącznika

Rodzaj załącznika

1.

2 zdjęcia

2.

Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej / gimnazjum /
zasadniczej szkoły zawodowej
Kserokopia dowodu osobistego

3.
4.

Data złożenia

Uwagi

5.
6.
Do wniosku dołączono łącznie …….. załączników

..........................................
Podpis kandydata
1

Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia, kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna, oświadczenie

o

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną gromadzenia 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.
Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to
niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27
ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich
danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.
Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
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 mnie 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 moich danych na tablicy ogłoszeń w
szkole pierwszego wyboru, na liście osób przyjętych lub liście osób nieprzyjętych.
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.
Stwierdzam, że zobowiązuję się do przestrzegania zasad panujących w szkole,
a szczególnie: dbania o wysoką frekwencję, estetyczny wygląd, przestrzegania zasad kultury
współżycia w odniesieniu do innych ludzi oraz stosowania się do przepisów BHP, (zakaz picia
alkoholu, palenia, używania środków odurzających oraz rozprowadzania ich) i noszenia
identyfikatora w widocznym miejscu.

..........................................
Podpis kandydata
*** niepotrzebne skreślić

