
Zespół Szkół  w Wąbrzeźnie,
ul. Żeromskiego 6, 87 - 200 WĄBRZEŹNO

tel. 56 688 1352  w.21
www.zs-wabrzezno.pl

Wąbrzeźno, dnia ………………….…………………

WNIOSEK 
O PRZYJĘCIE DO ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

DANE OSOBOWE SŁUCHACZA
Nazwisko Imię

Drugie imię
PESEL

Data urodzenia /dzień/miesiąc/rok/

Miejsce urodzenia Obywatelstwo

DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE SŁUCHACZA
Adres zamieszkania

Miejscowość Ulica/nr domu/ mieszkania

Kod pocztowy Poczta

Gmina Powiat

Dane kontaktowe
Numer telefonu Adres e-mail

PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE DO:

  Liceum  Ogólnokształcącego dla dorosłych na  semestr …………………….

UKOŃCZONA SZKOŁA  /zaznaczyć  „x”/  

 □  Szkoła podstawowa/ Gimnazjum □  Branżowa Szkoła I Stopnia    □  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Miejsce ukończenia  ………………………………………………………………   Rok ukończenia        …………………………………………….

WYBÓR  JĘZYKA  OBCEGO  /zaznaczyć  „X” jeden język wiodący/

□  język angielski □ język niemiecki

http://www.zs-wabrzezno.pl/


        DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

matka lub opiekunka  prawna ojciec lub opiekun prawny

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
/wypełnić jeśli jest inny 
niż kandydata/
Numer telefonu

Adres e-mail

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem  faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59, z późn. zm.)
obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez dyrektora szkoły, do której kierowany jest niniejszy wniosek. Oświadczam,  że
znam i akceptuję zasady oraz harmonogram rekrutacji obowiązujący w szkole.

 podpis rodzica podpis słuchacza
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Przyjmuję  do  wiadomości,  iż  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  roku  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1000.),
administratorem danych jest szkoła. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania
danych przez szkołę jest  ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) w związku  z art. 149 pkt 1, art. 150, art.
155  oraz  art.  160  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016r.  Prawo  Oświatowe  (Dz.  U.  z  2017r.,  poz.  59,  z  późn.  zm.)  oraz  ROZPORZĄDZENIE  PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 Oświadczam także, iż zostałem/am zapoznany z Klauzulą Informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. 

 podpis rodzica podpis słuchacza
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój / mojego dziecka wizerunek , zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości
szkolnych  zorganizowanych przez  szkołę  oraz  związanych  z  uczestnictwem  w programach,  projektach,  zawodach,  konkursach  i  innych  uroczystościach.
Wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie moich / mojego dziecka prac na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez
szkołę oraz w mediach w celu informacji i promocji szkoły. 
Wyrażam zgodę na opublikowanie moich / mojego dziecka danych (imię i  nazwisko) na liście kandydatów przyjętych lub nieprzyjętych do szkoły, która
wywieszona będzie na tablicy ogłoszeń podczas rekrutacji. 

podpis rodzica podpis słuchacza
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). 

podpis słuchacza

_____________________________________________________________________________________________
Wymagane dokumenty 
1. Wniosek
2. Świadectwo ukończonej szkoły.
3. 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne.


