.....................................................................................................
(imiona i nazwisko kandydata)

.....................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

NR PESEL

......................................................................................................
(adres zameldowania – kod, miejscowość, ulica, numer domu, powiat, gmina)

......................................................................................................
(telefon kontaktowy , e-mail kandydata)

......................................................................................................
( nazwa i adres gimnazjum )

Dyrektor
Zespołu Szkół w Opalenicy

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2018/2019 do:

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO do klasy:
 1A - Akademickiej o profilu:


Dziennikarsko – prawniczym;



Psychologiczno – pedagogicznym;

 1B - Medyczno - przyrodniczej;
 1D - Politechnicznej o profilu:


Matematyczno -geograficznym;

 1E - Służb mundurowych;
 1F - Klasa sportowa
 TECHNIKUM do klasy :


1TI - Technik informatyk;



1TL - Technik logistyk;

Szkoła wyboru
(wpisać odpowiedni symbol klasy)

Pierwszego

Drugiego

Trzeciego

Wybieram następujące języki obce :
Szkoła

Język obcy

Pierwszy Język(poziom rozszerzony):
…………………………………………………………….

LICEUM

angielski lub niemiecki

Drugi Język:
……………………………………………………………..
angielski lub niemiecki

Pierwszy Język(kontynuacja z gimnazjum):
…………………………………………………………

TECHNIKUM

angielski lub niemiecki

Drugi Język:
…………………………………………………………
angielski lub niemiecki

Informacje o rodzicach /prawnych opiekunach:
matka/opiekun

ojciec/ opiekun

imię i nazwisko

adres zamieszkania

telefon kontaktowy

adres e-mail
\

Korespondencję prosimy kierować do: ______________________________________________________________________
(prosimy wpisać jednego z powyższych opiekunów)

Oświadczenia:
1.

Oświadczamy, iż wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

2.

Wyrażamy zgodę, na umieszczenie danych osobowych na listach w związku z rekrutacją. Jednocześnie oświadczamy, że podajemy dane dobrowolnie oraz
mamy świadomość przysługującego nam prawa do wglądu i poprawiania powyższych danych osobowych.

3.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu w celach związanych z przeprowadzeniem naboru oraz podczas
nauki syna /córki w Zespole Szkół

4.

Zobowiązujemy się do bieżącego uaktualniania danych, które w trakcie pobytu dziecka w szkole uległy zmianie (numer telefonu, adres zamieszkania itp.).

5.

Wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody1 na publikację materiałów promocyjnych o Opalenickim Zespole Szkół, w których kontekstowo występuje
syn/córka bądź informacje o nim/niej (film, fotografie, informacje tekstowe o osiągnięciach naukowych sportowych i artystycznych).

6.

Wyrażamy zgodę na realizację przedmiotów uzupełniających realizowanych w oparciu o programy autorskie

zgodnie z wybranym przez ucznia

kierunkiem kształcenia.

_____________________________________
(podpis kandydata )

1

Niepotrzebne skreślić.

_____________________________________________
(podpisy rodziców/ prawnych opiekunów

