.......................................
(miejscowość, data)

Dyrekcja
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. R. Dmowskiego 38e

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Proszę o przyjęcie (mojej córki, mojego syna)
...............................................................................................................................................
do klasy pierwszej:

(imię i nazwisko)

VI Liceum Ogólnokształcącego
   matematyczno – informatyczna
   humanistyczno – językowa
   biologiczno – chemiczna
   medyczno – sportowa
Technikum Budowy Maszyn
   technik programista (NOWY ZAWÓD!)
   technik mechanik
   technik teleinformatyk
   technik pojazdów samochodowych

Można wybrać
maksymalnie trzy klasy
 - I preferencja
 - II preferencja
 - III preferencja

Branżowej Szkoły I-Stopnia
   operator obrabiarek skrawających
   ślusarz

Wybieram następujące języki obce:
kontynuacja ze szkoły podstawowej  j. angielski  j. niemiecki  j. hiszpański  j. rosyjski
dla początkujących
 j. angielski  j. niemiecki  j. hiszpański  j. rosyjski

...............................................................................
(podpis ucznia)

............................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Po zakwalifikowaniu się do szkoły należy dostarczyć:



Bardzo ważne

Trzy zdjęcia podpisane na odwrocie
Zaświadczenie lekarskie – w przypadku wyboru Technikum lub Branżowej Szkoły

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do szkoły:



Oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
Po drugiej stronie
kwestionariusz osobowy

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Nazwisko ..................................................................................................................................................
Imię (imiona) ............................................................................................................................................
Data urodzenia .........................................................................................................................................
Miejsce urodzenia ............................................................... województwo ...........................................
PESEL.......................................................................................................................................................
Imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki .........................................................................................
..................................................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania kandydata
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
rodziców/opiekunów (wypełnić tylko jeśli jest różne od miejsca zamieszkania kandydata)
..................................................................................................................................................................
.......................................  mama .............................................  tata ..................................................
Szkoła, którą kandydat ukończył
nazwa .......................................................................................................................................................
adres ..........................................................................................................................................................
..........................................................
(podpis kandydata)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako
rodzica (opiekuna prawnego) w zakresie realizacji procesu rekrutacji oraz działalności dydaktyczno – wychowawczo –
opiekuńczej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi
zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414) i rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i
szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054).
......................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

......................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki

...........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zarejestrowany podczas realizacji: konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych, w mediach:
Internecie, prasie, telewizji, radio, gazetkach szkolnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego
dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 w Piotrkowie Tryb. Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w
Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Piotrkowie Tryb.
......................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

......................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

POTWIERDZENIE ODBIORU DOKUMENTÓW
Niniejszym potwierdzam odbiór wszystkich dokumentów dołączonych do podania
Piotrków Tryb. dnia ...............................................

...................................................
(podpis)

