WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
(postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata - dokument proszę wypełniać drukowanymi literami)

Szczytno, dnia……………..……..……
…………………………………………………..
Nazwisko i imiona kandydata

…………………………………………………..
Data urodzenia

…………………………………………………..
Nr PESEL

…………………………………………………..
Adres zamieszkania

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2

…………………………………………………..
Adres zameldowania jeżeli jest inny niż zamieszkania

w Szczytnie
………………………………………………………
Absolwent gimnazjum nr/miejscowość

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2018/2019 do klasy pierwszej szkoły
ponadgimnazjalnej (w przypadku składania wniosku o przyjęcie do większej liczby szkół proszę określić preferencje co do
kolejności przyjęcia - kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji):

 Liceum Ogólnokształcącego:
 – edukacja dietetyczna – rozszerzenie: biologia, chemia, j. obcy
 – oddział sportowy – rozszerzenie: biologia, j. obcy
 – edukacja humanistyczna – rozszerzenie: j. polski, historia, j. obcy
 Technikum zawodzie:
 – technik hotelarstwa – rozszerzenie: j. obcy, geografia
 – technik obsługi turystycznej – rozszerzenie: j. obcy, geografia
 – technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie: j. obcy, biologia
 – kelner – rozszerzenie: j. obcy, biologia
 Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie:
 – kucharz
 – cukiernik
Informuję, że w gimnazjum uczyłem/uczyłam się:
-

języka …………………………… na poziomie podstawowym

-

języka …………………………… na poziomie rozszerzonym
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ZAŁĄCZNIKI (należy zaznaczyć tylko te dokumenty, które dołącza się w chwili składania wniosku):







opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu
pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytuł laureata
konkursów przedmiotowych na zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Nazwisko i imię matki / prawnej opiekunki - ……………………………………………………
Nazwisko i imię ojca / prawnego opiekuna - …………………………………………………….
Adres zamieszkania matki / prawnej opiekunki - ………………………………………………..
Adres zamieszkania ojca / prawnego opiekuna - ………………………………………………...
Nr telefonu do matki / prawnej opiekunki - ……………………………………………………...
Nr telefonu do ojca / prawnego opiekuna - ………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej rodziców/prawnego opiekuna - ……………………………………

Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”:
TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach:
- religia TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
- etyka TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
3.

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych

dla

celów

związanych

z

procesem

rekrutacji

oraz

w procesie dydaktyczno-wychowawczym przez szkołę, organ założycielski i organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi
w zakresie związanym z procesem kształcenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883
z póź.zm.).
4. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez szkołę lub inne osoby na zlecenie ZS nr 2 w Szczytnie ,
w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami
i

metodami

także

wraz

i wychowawczych szkoły oraz

z

wizerunkami

innych

osób

służących

popularyzacji

działań

edukacyjnych,

kulturalnych

publikowanie w mediach elektronicznych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. zgodnie

z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U z 2006r. Nr 90, poz. 631 z póź.zm. art. 81 ust. 1,2).
5. Wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego
oświadczenia.
6. Niezwłoczne powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku.

………………………….………………….

………………………….………

Czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)

Czytelny podpis kandydata
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