
Europejska Fundacja Oświaty i Kultury
ul. Sienkiewicza 36, 65-431 Zielona Góra
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Zielona Góra, dnia _________ r.Zielona Góra, dnia _________ r.

PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA DOPODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA DO
SZKOŁYSZKOŁY

Proszę o przyjęcie mnie do klasy ____________Proszę o przyjęcie mnie do klasy ____________

Europejskiego Gimnazjum Społecznego dr Rahn/ Europejskiego LiceumEuropejskiego Gimnazjum Społecznego dr Rahn/ Europejskiego Liceum
Ogólnokształcącego  w Zielonej GórzeOgólnokształcącego  w Zielonej Górze

w roku szkolnym 2016/2017w roku szkolnym 2016/2017

1.1. Dane osobowe KandydataDane osobowe Kandydata::

Nazwisko_____________________________Nazwisko_____________________________
________

Imiona__________________________________Imiona__________________________________
________

Data Data 
urodzenia____________________________urodzenia____________________________

PESEL__________________________________PESEL__________________________________
__________

Miejsce Miejsce 
urodzenia:_________________________urodzenia:_________________________

Miejscowość___________________________Miejscowość___________________________
______

Województwo_____________________________Województwo_____________________________
____

 Adres stałego zameldowania Kandydata:Adres stałego zameldowania Kandydata:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________

( kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)( kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

 Adres zamieszkania Kandydata ( jeśli jest ten sam co zameldowania , nie wypełniać):Adres zamieszkania Kandydata ( jeśli jest ten sam co zameldowania , nie wypełniać):

Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w Zielonej Górze
Europejskie Gimnazjum Społeczne dr Rahn w Zielonej Górze
Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn w Zielonej Górze



Europejska Fundacja Oświaty i Kultury
ul. Sienkiewicza 36, 65-431 Zielona Góra
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________

( kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)( kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

 Nazwisko(a), imiona Rodziców/ OpiekunówNazwisko(a), imiona Rodziców/ Opiekunów

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________

 Numer telefonu prywatnego i służbowego  Rodziców/ OpiekunówNumer telefonu prywatnego i służbowego  Rodziców/ Opiekunów

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________

2.2. Europejskie Gimnazjum/ Liceum w Zielonej Górze jest szkołą ukierunkowanąEuropejskie Gimnazjum/ Liceum w Zielonej Górze jest szkołą ukierunkowaną

na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności z języków obcych.na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności z języków obcych.   

a)a) Proszę wybrać język wiodący, z którego uczeń będzie zdawał egzamin gimnazjalny. Proszę wybrać język wiodący, z którego uczeń będzie zdawał egzamin gimnazjalny. 

Szczególne osiągnięcia Kandydata:Szczególne osiągnięcia Kandydata:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________

Zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe zainteresowania Kandydata:Zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe zainteresowania Kandydata:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w Zielonej Górze
Europejskie Gimnazjum Społeczne dr Rahn w Zielonej Górze
Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn w Zielonej Górze

Wybór kandydataWybór kandydata Język wiodącyJęzyk wiodący

język angielskijęzyk angielski

język niemieckijęzyk niemiecki
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________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________

3.  3.  Dane szkoły podstawowej/ gimnazjum do której uczęszczał/aDane szkoły podstawowej/ gimnazjum do której uczęszczał/a Kandydat/ka.  Kandydat/ka. 

Proszę dopisać nazwę szkoły obwodowej, jeśli nie są takie same.Proszę dopisać nazwę szkoły obwodowej, jeśli nie są takie same.

            

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________

4.4. Proszę zaznaczyć według uznaniaProszę zaznaczyć według uznania..

DeklaracjaDeklaracja

Prośba rodziców o organizacjęProśba rodziców o organizację

         religii         religii              etyki             etyki

Wybór dodatkowego modułu sportowegoWybór dodatkowego modułu sportowego
(proszę wybrać 3 z poniższych możliwych propozycji)(proszę wybrać 3 z poniższych możliwych propozycji)

wspinaczkawspinaczka aerobicaerobic

pływaniepływanie taniectaniec

squashsquash zumbazumba

karatekarate siłowniasiłownia

piłka nożnapiłka nożna strzelnicastrzelnica

* Proszę wpisać odpowiednio w tabelę:* Proszę wpisać odpowiednio w tabelę:

1 – moduł sportowy pierwszego wyboru1 – moduł sportowy pierwszego wyboru

2 – moduł sportowy drugiego wyboru2 – moduł sportowy drugiego wyboru

3 – moduł sportowy trzeciego wyboru3 – moduł sportowy trzeciego wyboru

Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w Zielonej Górze
Europejskie Gimnazjum Społeczne dr Rahn w Zielonej Górze
Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn w Zielonej Górze
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Szkoła  jest  placówką  niepubliczną  posiadającą  uprawnienia  szkoły  publicznej,  wSzkoła  jest  placówką  niepubliczną  posiadającą  uprawnienia  szkoły  publicznej,  w

której nauka jest odpłatna przez 12 miesięcy w roku kalendarzowym.której nauka jest odpłatna przez 12 miesięcy w roku kalendarzowym.   Rodzic/OpiekunRodzic/Opiekun

zobowiązany  jest  do  uiszczenia  jednorazowego  wpisowego  w  kwocie  500  zł.zobowiązany  jest  do  uiszczenia  jednorazowego  wpisowego  w  kwocie  500  zł.

Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły są zwolnieni z opłaty wpisowej, składającUczniowie uczęszczający do naszej szkoły są zwolnieni z opłaty wpisowej, składając

podanie o rekrutacje do kolejnego etapu edukacyjnego.podanie o rekrutacje do kolejnego etapu edukacyjnego.

________________________________________________ __________________________________________________

data i podpis Ucznia                                                                                                                                      data idata i podpis Ucznia                                                                                                                                      data i
podpis Rodzicapodpis Rodzica

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam/nie 
wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych dziecka i rodziców przez Europejskie Gimnazjum Społeczne dr Rahn w Zielonej Górze w związku z 
realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej.

* niepotrzebne skreślić

Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w Zielonej Górze
Europejskie Gimnazjum Społeczne dr Rahn w Zielonej Górze
Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn w Zielonej Górze
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Zielona Góra, dnia ________

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

____________________________________

____________________________________
(imiona i nazwisko obojga  Rodziców/ Opiekunów)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  rejestrowanie  wizerunku  mojego  dziecka
podczas  zajęć,  konkursów  i  uroczystości  organizowanych  przez  Szkołę  oraz
wykorzystanie  tego  wizerunku  poprzez  umieszczanie  zdjęć/  filmów  na  stronie
internetowej Szkoły, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych i folderach szkolnym
w celu informacji i promocji Szkoły.

___________________________________________________________________
_______

( imię/imiona i nazwisko dziecka, klasa)

Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

__________________________________

__________________________________
(czytelne podpisy obojga Rodziców/ Opiekunów)

Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w Zielonej Górze
Europejskie Gimnazjum Społeczne dr Rahn w Zielonej Górze
Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn w Zielonej Górze


