KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO LICEUM – rok szkolny 2021/2022
Dane kandydata:
imiona i nazwisko: .................................................................................................................................
data i miejsce urodzenia: .......................................................................................................................
PESEL: ..................................................................................................................................................
adres zamieszkania: .............................................................................................................................
adres zameldowania: ............................................................................................................................
nazwa/numer i miejscowość obecnej szkoły podstawowej kandydata: ................................................
..............................................................................................................................................................
orzeczenie o niepełnosprawności: ......................................................................................................
Dane rodziców/opiekunów prawnych:
imię i nazwisko

imię i nazwisko

tel.

tel.

e-mail

e-mail

adres zamieszkania

adres zamieszkania

O św i ad cz en ie r odz i c ów /op i eku nów p raw n yc h dz i ec k a
o z godz i e n a p rz etw a rz a ni e da ny ch o sobo w y ch
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:
•
danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego)
•
wizerunku mojego dziecka na tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej naszej szkoły
przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo
– opiekuńczej, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej 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)
z późniejszymi zmianami.

Data: ……..…….……

Podpis: …………………………………...……

Fundacja Edukacja w Drodze
ul. Sadowa 21, 80-180 Kowale, gm. Kolbudy, tel.: 58 304 57 37, tel. kom.: 88 48 48 858, NIP: 584 24 96 777

Rozszerzenia:
Obowiązkowe – Język angielski
Preferowane dodatkowe: (maksymalnie 2, preferencja 1-2)

Język angielski

Chemia

Preferowany
drugi język:

X

Język polski

Matematyka

Informatyka

Fizyka

Historia

Geografia

preferencja
(1-3)

Poziom zaawansowania
zerowy

podstawowy

zaawansowany

język norweski
język rosyjski
język niemiecki

Przynależność do:

tak

nie

harcerstwo
wolontariat
inna organizacja (stowarzyszenie, zrzeszenie,
klub itp.)
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