Kowal dnia,............................................
Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
im. Królowej Jadwigi w Kowalu
ul. Piwna 20
87-820 Kowal
Wniosek o przyjęcie do szkoły w roku szkolnym 2019/2020.
Dane osobowe kandydata:
Imię

Drugie imię

Nazwisko
Adres zamieszkania:

Dane o urodzeniu:

ulica

data

miejscowość

miejscowość

kod pocztowy

PESEL

gmina
województwo
Numer telefonu
ucznia
Adres e-mail
ucznia

Uczeń:

 po III-ej klasie Gimnazjum
 po 8-ej klasie Szkoły Podstawowej
Proszę o przyjęcie w roku szkolnym 2018/2019 do klasy I:

 mundurowej
 ogólnej
(możesz zaznaczyć moduły po rozpoczęciu nauki w LO w Kowalu)
o
o
o
o
o
o

media, reklama, grafika komputerowa
kosmetyka, wizaż
opieka medyczna
językowa
społeczno-prawna z elementami BHP
teatralno-dziennikarska

Do nauki wybieram następujące języki:

 Język angielski - stopień zaawansowania - podstawowy\ zaawansowany
 Język niemiecki - stopień zaawansowania - podstawowy\ zaawansowany
 Język rosyjski - stopień zaawansowania - podstawowy\ zaawansowany
Wybór stopnia zaawansowania języka obcego oraz profil klasy może zostać zmodyfikowany we wrześniu.

Pozostałe informacje:
Dane rodziców:
Imiona i nazwiska rodziców:

ojca

..............................................................

matki ..............................................................
Adres rodziców (opiekunów)....................................................................................................................
telefony kontaktowe
ojca (opiekuna)
matki (opiekunki)

e-mail
ojca (opiekuna)
matki (opiekunki)

Zainteresowania ucznia:
.....................................................................................................................................................................
…………………………….........................................................................................................................
Funkcje sprawowane w dotychczasowej szkole:
......................................................................................................................................................................
…………………..........................................................................................................................................
Istotne informacje o zdrowiu (potwierdzone przez np. lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną):
......................................................................................................................................................................
…………………..........................................................................................................................................
Załączniki:
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................


Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności

Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu ul. Piwna 20, 87-820 Kowal.Zachowuję sobie prawo do wglądu i treści
oraz poprawiania swoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Kowalu, ul. Piwna 20, 87-820 Kowal.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art.
6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4. Odbiorcami Pani/Pana/ucznia danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa
5. Pani/Pan/uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6. Pani/Pan/uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

........................................
(podpis rodziców)

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

