Wypełnia szkoła:
Data przyjęcia podania...................................
Nr podania ....................................................

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

miejscowość, data

Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie jest Szkołą: I II III* WYBORU
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

PODANIE O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JANKA Z CZARNKOWA W CZARNKOWIE
Do klasy ......................................................................................................................................................
W drugiej kolejności wybieram klasę …...................................................................................................
Wybieram języki obce: 1. ...........................................................................................................................
(wpisz język obcy, którego chcesz się uczyć w większym wymiarze godzin)

2. ...........................................................................................................................
1. Dane dotyczące Ucznia:
1.1. Nazwisko ...........................................................................................................................................................
1.2. Imię / imiona ......................................................................................................................................................
1.3. Numer ewidencyjny (PESEL) ...........................................................................................................................
1.4. Data (dz/m/r) i miejsce urodzenia ................................................................... woj. ..........................................
1.5. Adres zamieszkania: Miejscowość …………………………………… Gmina……………...……………...
Kod pocztowy ................................. Poczta ……………………… Województwo ……..…………..……….
Ulica ................................................................ Nr domu ………....….. Nr mieszkania …………...……..…
Gmina.......................................... Powiat ..................................................Województwo.................................
1.6. Telefon ………............................................................... e – mail …….............................................................
1.7. Nazwa i adres ukończonej szkoły ......................................................................................................................
………………………………………………………………………. rok ukończenia……………..................

1

2. Dane dotyczące Matki / Opiekunki*
2.1. Nazwisko ………….…...….................................…………..…… Imię……………………….……………...
2.2. Adres zamieszkania: Miejscowość ……….…..……………………..…… Gmina …………………...…...…
Kod pocztowy ........................................ Poczta ……….….……… Województwo ……..…………..………
Ulica ………………….……….…………. Nr domu ………....….. Nr mieszkania ……….……...…….…
2.3. Telefon ……………………….………………..…… e – mail ………………………………………………..
3. Dane dotyczące Ojca / Opiekuna*
3.1. Nazwisko ....................................................................................... Imię ...........................................................
3.2. Adres zamieszkania: Miejscowość ………….…………………………… Gmina …………………...…...…
Kod pocztowy ........................................... Poczta ……….………… Województwo ……..………..…..…...
Ulica ………………….……….…………. Nr domu ………....….. Nr mieszkania ……….……...…….…
3.3. Telefon ………............................................................... e – mail ……..............................................................

………………………………………..
(podpis ucznia)
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego:
Oświadczam, że akceptuję wybór szkoły dokonany przez moje dziecko.

………………………………………..
(podpis rodzica / opiekuna)
4. Informacje dodatkowe o Uczniu:
4.1. Jeżeli jesteś wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej, sierotą bądź zostałeś umieszczony
w rodzinie zastępczej, tu wpisz tę informację.
………............................................................................................................................................................
4.2. Czy posiadasz opinię Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie
ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.
TAK /

NIE*

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK prosimy o załączenie tej opinii.

* niepotrzebne skreślić
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5. Informacja wychowawcy o osiągnięciach Ucznia:
a) naukowe .................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
b) sportowe .................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
c) artystyczne ..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
d) aktywność na rzecz innych ludzi .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
e) oficjalny reprezentant Polski ...................................................................................................................................
Załączniki :
1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego w sprawie uczęszczania na lekcje
religii/etyki.
3. Oświadczenie ws. uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
5. Zaświadczenie OKE z egzaminu ósmoklasisty.
6. Karta zdrowia.
7. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie: imię i nazwisko).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej w skrócie
RODO) informuję, iż:
__________________________________________________________________________________________________________________
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w
Czarnkowie z siedzibą przy ul. Kościuszki 92 (kod pocztowy: 64-700), tel. 672552613, adres e-mailowy:
liceumwczarnkowie@o2.pl;
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem:
iodo.loczarnkow@gmail.com;
3) Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do ww. szkoły na podstawie art. 6 ust 1 pkt a
RODO, a w przypadku przyjęcia do szkoły w celu prowadzenia jej dokumentacji na podstawie §4 rozporządzenia MEN z
dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646) )
oraz w celach marketingu i promocji szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
4) Pani/Pana/Ucznia dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana/Ucznia dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji tj. do czasu decyzji o przyjęciu /
nieprzyjęciu do szkoły; a w przypadku przyjęcia przez okres 50 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów.
6) posiada Pani/Pan/Uczeń prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (przed przyjęciem
do szkoły), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie przed przyjęciem do szkoły bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan/Uczeń prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan/Uczeń, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana/Ucznia dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;
8) podanie przez Panią/Pana/Ucznia danych osobowych jest warunkiem uwzględnienia w procesie rekrutacji do szkoły. Jest
Pani/Pan/Uczeń zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia do
szkoły.
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