DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 CKU w PYRZYCACH

……………………………………
Data wpływu

PODANIE
2018/2019

Proszę o przyjęcie do szkoły na rok szkolny

Jako pierwszą w ZS Nr 2 CKU
w Pyrzycach wybieram:
WPISAĆ KIERUNKI
w ZS Nr 2 CKU w
Pyrzycach brane pod
uwagę w przypadku
nie zakwalifikowania
się do szkoły
pierwszego wyboru.

Jako drugą
wybieram
Jako trzecią
wybieram

Dane osobowe / według aktu urodzenia – wpisać drukowanymi literami/:
…………………………..……….……………...
Pierwsze imię

………………………………………………..…………
Drugie imię

…………………………………..……………………………
Data urodzenia

……………………………………………………………....…………
Nazwisko

………………………………………………………………………………………..
Miejsce urodzenia

………………………………………………….…

……………………………………………………….
Telefon kandydata

E – mail kandydata

PESEL

………………………………………………….…
E – mail rodzica / prawnego opiekuna

,

Aktualnie jestem uczniem gimnazjum:

Nazwa gimnazjum

Miejscowość

Adres zamieszkania kandydata
Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

………………………………………………………………….
Kod pocztowy:
Poczta

…………………………………………………………………………
Gmina:

………………….

............................

………………………………….

……………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………

……..

Dane matki /prawnej opiekunki/
Imię:

Nazwisko:

Miejscowość:

………………………………………………
Ulica:

……………………………………….……………………………………
Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Poczta:

……………………………………………………

..............

………..

…………………

…………………………………………………………
Telefon kontaktowy:

………………………………………….

………………………………………

Dane ojca /prawnej opiekunki/
Imię:

Nazwisko:

Miejscowość:

………………………………………………
Ulica:

……………………………………….……………………………………
Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Poczta:

……………………………………………………

..............

………..

…………………

…………………………………………………………
Telefon kontaktowy:

………………………………………….

………………………………………

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i ofert edukacyjnych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 z późniejszymi zmianami).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych mojego syna/mojej córki, ucznia/uczennicy ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach, poprzez zamieszczanie na stronie internetowej szkoły
oraz w publikacjach przygotowanych przez szkołę następujących informacji dotyczących mojego dziecka: fotografii, informacji o miejscowości zamieszkania, przynależności do danego oddziału szkoły
oraz szczególnych osiągnięć uzyskanych na egzaminach i konkursach. Wykorzystanie wizerunku odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późniejszymi zmianami).

……………………….................
Data

…………………………………………………………………
Podpis rodzica (prawnego opiekuna)

………………………………………………………………
Podpis kandydata

