Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

Publiczne Liceum Ogólnokształące im. ks. Jana Długosza
ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek
tel. 54 232 49 42, 601-473-404, email: sekretariat@zskdlugosz.pl, www.zskdlugosz.pl

Wniosek kandydata do klasy pierwszej czteroletniego
Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020
I. Dane osobowe kandydata :
1.

Imię/imiona i nazwisko
kandydata

2.

Data urodzenia

3.

PESEL kandydata

4.

Adres zamieszkania

5.

Nazwa ukończonej szkoły
podstawowej

6.

Parafia

…….…………………

………………………

……………………………….

pierwsze imię

drugie imię

nazwisko

W przypadku braku PESEL wpisać
serię i numer paszportu lub innego
dokumentu poświadczającego
tożsamość

(województwo,
kod
pocztowy,
miejscowość, ulica, numer domu i
mieszkania)

(wezwanie i miejscowość)

II. Dane rodziców kandydata:
1.

Imiona i nazwiska rodziców Matka
(opiekunów prawnych)

2.

3.

kandydata

Ojciec

Adres zamieszkania
rodziców (opiekunów
prawnych) kandydata

Matka

(województwo, kod pocztowy,
miejscowość, ulica, numer domu i
mieszkania)

Ojciec

Adresy e-mail oraz numery
telefonów rodziców

Matka

(opiekunów prawnych)

e-mail

kandydata
(o ile posiadają)

telefon

Ojciec

telefon
e-mail

III. Wybór klasy i języków obcych:
Wybór profilu klasy (postawić krzyżyk przy właściwym)
! 1LOA (politechniczno – informatyczna z rozszerzoną matematyką)
! 1LOB (lingwistyczno – humanistyczna z rozszerzonym językiem angielskim)
! 1LOC(medyczno – przyrodnicza z rozszerzoną biologią)

Przedmioty rozszerzane
1LOA ! fizyka lub ! geografia
! j. angielski lub ! informatyka
1LOB ! język polski lub ! historia
! j. niemiecki lub ! j. francuski

II język obcy (2h/tyg.) – jeden do wyboru dla klas 1LOA i 1LO C
! j. rosyjski od podstaw
! j. niemiecki od podstaw
! j. francuski od podstaw
! j. hiszpański od podstaw

! j. niemiecki– kontynuacja

1LOC ! chemia lub ! fizyka
! j. angielski lub ! geografia

IV. Dodatkowe informacje:
1.

Zamawiam strój sportowy w rozmiarze: ! S !M
! L ! XL ! XXL wzrost dziecka: ............. cm
Uwaga! Zamówienie na strój sportowy należy złożyć w sekretariacie szkoły przez dokonanie wpłaty po
ogłoszeniu ostatecznych list osób przyjętych. Nie będą brane pod uwagę zamówienia bez dokonanej wpłaty.

2.

Jestem zainteresowany zamieszkaniem mojego dziecka w internacie:
! TAK
! NIE
(wybierając TAK należy złożyć dodatkowy wniosek przyjęcia do internatu)

………………………………………..
data

…………………………………………….
czytelny podpis matki / opiekunki kandydata

…………………………………………….
czytelny podpis ojca / opiekuna kandydata

…………………………………………….
czytelny podpis kandydata
Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym1.
2. Oświadczam, że składając wniosek do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza we Włocławku mam
świadomość, że jest to szkoła katolicka i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w lekcjach religii.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Poczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z
postępowaniem rekrutacyjnym.
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im.
ks. Jana Długosza, do którego wniosek został złożony.
Klauzula informacyjna przy zbieraniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza z siedzibą we Włocławku, ul. Łęgska
26. Dane kontaktowe: sekretariat@zskdlugosz.pl, tel. 601 473 404.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
3. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
4. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie
dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji w której bierzesz udział.
5. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierzesz udział.
6. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

………………………………………..
data

…………………………………………….
czytelny podpis matki / opiekunki kandydata

…………………………………………….
czytelny podpis ojca / opiekuna kandydata

…………………………………………….
czytelny podpis kandydata

1

Zgodnie z art. 233 § 1ustawy z 6.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz. u. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.) kto, składając zeznanie mające służyć za
dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

