

............................................................                                                                                    ..................................................................................
             pieczęć podłużna szkoły                                                                                                miejscowość i data


............................................................              ............................................                         ......................................
           nazwisko kandydata                                      pierwsze imię                                             drugie imię

PESEL  












 Adres zamieszkania .................................................., ............................................ ..................
                                                           miejscowość                                               ulica                             nr domu
...................  ......................................  ...............................  .........................................................
        kod                         poczta                                     powiat                                    województwo

Adres zameldowania  .................................................., .......................................... ..................
                                                         miejscowość                                                  ulica                            nr domu
...................  ....................................  .................................  .........................................................
        kod                         poczta                                     powiat                                    województwo


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Proszę o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 
im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie do klasy z rozszerzonym programem nauczania (lista preferencji oddziałów w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych):
	.....................................................................................................................................
	.....................................................................................................................................

Dane o uczniu (uczennicy)

Data urodzenia ........................................ Miejsce urodzenia.......................................................
Województwo  ……….................................................................................................................
Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna) ...............................................................................
Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna) .................................................................................
Numer telefonu domowego ..........................................................................................................
Języki obce, których kandydat uczył się w gimnazjum ...............................................................
.......................................................................................................................................................Języki obce, których kandydat uczył się poza szkołą .................................................................. .......................................................................................................................................................
Zainteresowania ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dane o rodzicach (prawnych opiekunach)

(w celu szybkiego kontaktu w nagłych przypadkach)

Miejsce pracy i zawód ojca ……………………………………………………………………..
adres ………………………………………………………………………………………
nr telefonu ………………………………………………………………………………...
Miejsce pracy i zawód matki ……………………………………………………………….…..
adres ………………………………………………………………………………………
nr telefonu ………………………………………………………………………………...
Załączniki:
	świadectwo ukończenia gimnazjum lub jego odpis,

zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia,
3 zdjęcia
Wymagane dokumenty należy składać w terminach określonych w Zarządzeniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji uczniów do szkół publicznych.



...........................................................                          ..................................................................
    podpis rodziców (prawnych opiekunów)	                                                            (podpis kandydata)  




UWAGA: 
Zawarte w podaniu informacje o kandydatach, rodzicach lub prawnych opiekunach, będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb szkoły. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych do potrzeb pracy szkoły (Systemu Informacji Oświatowej, pracy sekretariatu szkoły, prowadzenia lekcji, wycieczek szkolnych, zajęć dodatkowych, realizacji projektów unijnych, Dziennika Internetowego dla rodziców/opiekunów, publikowania zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka na stronie internetowej szkoły oraz w celu informacji i promocji szkoły) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.



         ...........................................................    
                 podpis rodziców (prawnych opiekunów) 


