WNIOSEK o przyjęcie do szkoły

Numer w księdze uczniów
(wypełnia Szkoła)

Proszę o przyjęcie mnie do klasy.............................................., na semestr .......................................................
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich
w systemie zaocznym. Język obcy: angielski / niemiecki (jeden do wyboru).
DANE OSOBOWE SŁUCHACZA

Nazwisko: ..................................................................
(wpisać drukowanymi literami)

numer PESEL

Imiona: 1)...................................................................
2)...................................................................
Data urodzenia: .........................................................

Miejsce na fotografię

Miejsce urodzenia:......................................................
Adres zamieszkania:
kod pocztowy:

-

ulica: .............................................................. numer

miejscowość: ..............................................................
domu ….……….... numer mieszkania ……………..

Dane kontaktowe:
telefon:

adres e mail: ...............................................................

Załączniki:
- świadectwo ukończenia ...................................................................................................................................
- zdjęcia ............ szt.
Piekary Śląskie, dn. ............................ ....................................................................................
(podpis słuchacza)

DANE O RODZICACH / OPIEKUNACH (dotyczy osób niepełnoletnich)
Nazwisko i imię matki: .................................................................... Tel: …………………………………….
Nazwisko i imię ojca: ...................................................................... Tel: …………………………………….
Wyrażam zgodę na naukę mojej córki/mojego syna w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich.
....................................................................
(podpis rodzica /opiekuna)

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016):
1) administratorem moich danych osobowych uczniów jest Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich – dyrektor
Justyna Wicik,
2) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
4) mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
5) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6) podanie moich danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
7) moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom upoważnionym do tego z mocy prawa.

.......................................................................
(seria i nr dowodu osobistego)

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

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

Wymagane dokumenty:


wypełnione podanie,



oryginał świadectwa ukończenia szkoły (8-klasowa szkoła podstawowa /gimnazjum)*



2 podpisane fotografie

……………………………………………………………..........
czytelny podpis słuchacza

…………………………………………………….........………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
(dotyczy osób niepełnoletnich)

