……………………., ……………..

……………………………………………………………………..

(miejscowość)

(imiona i nazwisko kandydata)

(data)

............................................................................................................
(adres zamieszkania)

………………………………………………………………………
(adres zameldowania)

……………………………………………………………………….
(data i miejsce urodzenia)

(pesel kandydata)

…………………………………………
(nr telefonu kandydata)

…………………………………………
(e-mail kandydata)

……………………………………………….
(numer Karty Pobytu/Numer Paszportu
lub innego dokumentu pozwalającego
na pobyt w Polsce – tylko w przypadku obcokrajowców)

Do dyrektora
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. Romualda Traugutta
w Chojnicach

PODANIE
Zwracam
Katolickiego

się
Liceum

z

uprzejmą

prośbą

Ogólnokształcącego

o
im.

przyjęcie
Romualda

mnie

……..

do

Traugutta

w

klasy

Chojnicach

w roku szkolnym ……………/………… .
Niniejszym informuję, że w mojej dotychczasowej szkole uczyłem/am się następujących języków obcych nowożytnych:

1)…………………………………………

2) ………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że byłem(am)* / nie byłem(am)* badany(a) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Jeżeli tak, proszę dołączyć kopię opinii/orzeczenia.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………..
(czytelny podpis kandydata)

WYPEŁNIAJĄ RODZICE
Niniejszym oświadczam, co następuje poniżej:
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę danych osobowych mojego dziecka.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska mojego dziecka do celów
rekrutacyjnych.
3. Oświadczam również, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i filmów zawierających wizerunek
mojego syna/córki …………………………………………………. zarejestrowanych podczas
realizacji: konkursów, projektów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych. Wizerunek
dziecka może być udostępniony w następujących mediach: Internet, prasa, telewizja, gazetka szkolna.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie do celów promocji i potrzeb funkcjonowania szkoły.
4. Oświadczam,

że

akceptuję

sposób

komunikowania

się

szkoły

z

rodzicami

poprzez

e-dziennik.
5. Popieram decyzję syna/córki w/s wyboru szkoły i zobowiązuję się czynnie uczestniczyć
w wychowaniu mojego dziecka poprzez obecność na wszystkich spotkaniach i wywiadówkach oraz
utrzymywać stały kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby z prefektem lub dyrektorem szkoły.
6. Oświadczam, że znam i akceptuję katolicki charakter wychowania realizowany przez placówkę oraz
deklaruję współpracę ze szkołą w tym zakresie.
7. Oświadczam, że zobowiązuje się do regularnego uiszczania opłaty za rozszerzoną siatkę godzin
lekcyjnych przez cały rok kalendarzowy w wysokości ustalonej przez dyrektora szkoły.
8. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
9. Moje oświadczenia ważne są przez cały cykl kształcenia dziecka w szkole.

1) ..………………………………………….

2) ……………………………………………

podpis rodziców/opiekunów prawnych

Do podania proszę dołączyć kopię aktu urodzenia kandydata do szkoły, kopię opinii/orzeczenia z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli dotyczy) oraz kopię Numeru Karty Pobytu/Numeru Paszportu lub
innego dokumentu pozwalającego na pobyt w Polsce (tylko w przypadku obcokrajowców).
Imię i nazwisko matki: …………………………………… Imię i nazwisko ojca: ……………………………………
adres zamieszkania: ……………………………………… adres zamieszkania: …………...……………..……………
……………………………………………………………

……………………………………………………………

tel. kontaktowy: …………………………………………..

tel. kontaktowy: ……………………….…………………

e-mail matki: ……………………………………………..

e-mail ojca: …………………………..…………………

