WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
Liceum Ogólnokształcącego / Technikum / Branżowej Szkoły I Stopnia *
o ukierunkowaniu / w zawodzie........................................................................................................................
DANE KANDYDATA:
Imię ……………………………………………… Nazwisko …..........................................................................

Data urodzenia ………………………………. PESEL

_____________

Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL, seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość…………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: Ulica…………………………………… Miejscowość………..………………………..
Nr domu/mieszkania…….….…… Kod pocztowy ............................ Poczta………….………………..….
Miasto/wieś*

Gmina .............................................. Województwo ..........................................................

Telefon kontaktowy .............................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej (e-mail) ………………………………………………………………………….

DANE RODZICÓW KANDYDATA:
OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko........................................................................................................................................
Adres zamieszkania ...............................................................................................................................
Telefon kontaktowy................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej (e-mail) ………………………………………………………………………….
MATKA / OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko........................................................................................................................................
Adres zamieszkania ................................................................................................................................
Telefon kontaktowy.......................................... Telefon kontaktowy .................................................
Adres poczty elektronicznej (e-mail) ………………………………………………………………………….

……….....................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

.....................................................
Data i podpis kandydata

Załącznik nr 1 do wniosku – informacje dodatkowe
Imię ................................................ Drugie imię ………………………… Nazwisko …………………………
Data urodzenia ............................................. Miejsce urodzenia …………………………………...…………

Gimnazjum, z którego wywodzi się kandydat: ……………………………………………………..
(nazwa gimnazjum)

…………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że uczyłam/em się języków obcych:
Nauczany język

w Szkole Podstawowej

w Gimnazjum

Liczba lat

Liczba lat

Język angielski
Język niemiecki
Inny
Informacja
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997, tekst jednolity: Dz. U.
z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.) informujemy, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży zbierane są
i przetwarzane dane osobowe Pani/Pana dziecka i członków jego rodziny (umieszczone na wniosku),
pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo opiekuńczej szkoły. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do zbieranych danych oraz
uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych dołożą
wszelkich starań aby dane zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
Oświadczenie woli
Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich
członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
uczęszczającego do szkoły, a także członków mojej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym w zakresie spraw dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.
Data przyjęcia wniosku
(wypełnia placówka)
…………………………

………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Do podania dołączam:
□ trzy podpisane fotografie
□ świadectwo ukończenie gimnazjum (oryginał)
□ zaświadczenie o zdanym egzaminie gimnazjalnym (oryginał)
□ badania lekarskie (dot. kształcenia zawodowego)
□ zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu
□ orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu/karta zdrowia sportowca
□ kartę zdrowia
□ oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata**,

□ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych**,
□ prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem**,
□ dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej**.
** jeśli dotyczy

