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PODANIE O PRZYJĘCIE DO LICEUM

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy _______

Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego dr Rahn w Zielonej Górze

w roku szkolnym 2017/2018

DANE OSOBOWE DZIECKA

Nazwisko…………………………………… Imiona………………………………….………

Numer PESEL …........................................................ 
Data urodzenia………………………  Miejsce urodzenia…………………...........................

Obywatelstwo…………………………………………….

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA

Ulica……………………………………. .. Numer domu ……………………......................... 

Miejscowość …………………………………… Kod…………………………………………

ADRES DO KORESPONDENCJI (proszę o wypełnienie jeżeli inny niż zameldowania)

Ulica……………………………………. .. Numer domu ……………………......................... 

Miejscowość …………………………………… Kod………………………………………..

WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU

Proszę podać nazwę szkoły, do której dziecko dotychczas uczęszczało:

 …………………………………………………………………………………………………

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Tak     Nie

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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Dziecko posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej Tak     Nie

Jeśli tak, to w jakim zakresie:………………………………………………………………..

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka (alergie, diety itp.)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Szczególne uzdolnienia, zainteresowania dziecka

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

DANE OSOBOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego…………………………………………………

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji …………………………………………………………………….

Tel. …………………………………… Adres e-mail ……………………………………….

Nazwa zakładu pracy i telefon ………………………………………………………………

Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego…………………………………………………

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji …………………………………………………………………….

Tel. …………………………………… Adres e-mail ……………………………………….

Nazwa zakładu pracy i telefon ………………………………………………………………

DEKLARACJA WYBORU OFERTY EDUKACYJNEJ

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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Europejskie Gimnazjum/ Liceum w Zielonej Górze jest szkołą ukierunkowaną na 
pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności z języków obcych. 

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

b) Proszę wybrać 3 moduły sportowe:

* 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

Oświadczam, że dziecko będzie uczęszczać na lekcje:           religii      etyki

Szczególne osiągnięcia 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

Moduły sportoweModuły sportowe

wspinaczkawspinaczka aerobicaerobic

pływaniepływanie taniectaniec

squashsquash zumbazumba

karatekarate siłowniasiłownia

piłka nożnapiłka nożna strzelnicastrzelnica
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…………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga!

Szkoła  jest  placówką niepubliczną  posiadającą  uprawnienia  szkoły publicznej.  Nauka jest
odpłatna.  Wysokość  opłat  i  zasady ich  naliczania  określa  Regulamin  opłat  związanych  z
nauką w szkołach prowadzonych przez Europejską Fundację Oświaty i Kultury.

Informacja o ochronie danych osobowych 
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
z późniejszymi zmianami) informuję Panią/ Pana, że administrator danych osobowych w Europejskiej Szkole
Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/ Pani dziecka i członków jego
rodziny  we  wspólnym  gospodarstwie  domowym  w  zakresie  dydaktyczno  -  wychowawczo  -  opiekuńczej
działalności  szkoły.  Informuję,  że  przysługuje  Panu/  Pani  prawo  wglądu  do  zbieranych  danych  oraz
uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub
nieprawdziwe. Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych w Europejskiej Szkole Podstawowej
dr Rahn w Zielonej Górze dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z
prawem.

Oświadczenie woli
Zapoznałem/ am się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków
mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
zawartych w niniejszym formularzu w celu realizacji procesu rekrutacji do szkoły.
Uprzedzony  o  odpowiedzialności  karnej  z  art.  233  kodeksu  karnego  oświadczam,  że  dane  przedłożone  w
niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

........................................................
(data i podpis)

Zielona Góra, dnia …………………………     r.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

____________________________________

____________________________________
             (imiona i nazwisko 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
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Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek 

mojego syna/córki: 

__________________________________________________________________________
( imię/imiona i nazwisko dziecka, klasa)

zarejestrowany  podczas  realizacji:  zajęć  lekcyjnych,  konkursów,  turniejów  sportowych  
i  innych  uroczystości  szkolnych,  w  mediach:  internecie,  prasie,  telewizji,  gazetkach
szkolnych, tablicach ściennych.

Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  że  wizerunek  mojego  dziecka  będzie
wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Europejskiej
Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  
i  przyszłych),  z  tytułu  wykorzystywania  wizerunku  mojego  dziecka  na  potrzeby  jak  w
oświadczeniu

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


