
……………………………… dnia ………………………. 

 

………………………………………………………… 

Nazwisko i imię kandydata 

 

………………………………………………………… 

Adres  

 

………………………………………………………… 

Telefon  

 

Dyrektor  

Zespołu Szkół Publicznych  

w Polanowie 

 

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE  

 

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2020/2021 do klasy pierwszej 

ogólnej/ mundurowej
*
 Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Publicznych w Polanowie.   

 

 

…………………………………..                                                ……………………………… 

 Podpis rodziców (prawnych opiekunów)   Podpis kandydata 

 

 

Załączniki: 

- kwestionariusz osobowy  

- 1 zdjęcie legitymacyjne 

- karta zdrowia 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

- zaświadczenia/ dyplomy z konkursów i olimpiad 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 niepotrzebne skreślić 



 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLANOWIE 

 

Liceum Ogólnokształcące 

  

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 
 

I Imię.............................................. II Imię ........................................... Nazwisko ....................................... 

PESEL             

Data urodzenia: ............................... …..........r.  

 

Miejsce urodzenia: 

 

....................................................... woj.................................................  

   

Adres 

zamieszkania   -    

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

(miejscowość) 

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

(ul./ os.) 

Telefon dom............................... kom....................................... e-mail.............................................. 

Aktualnie jestem uczniem: ..................................................................................................................... 

(nazwa szkoły) 

 

 

Imię i nazwisko matki /prawnej opiekunki .............................................................................................................. 

   

Adres 

zamieszkania   -    

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

(miejscowość) 

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

(ul./ os.) 

Telefon dom............................... kom....................................... e-mail.............................................. 

Imię i nazwisko ojca /prawnego opiekuna ............................................................................................................... 

   

Adres 

zamieszkania   -    

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

(miejscowość) 

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

(ul./ os.) 

Telefon dom............................... kom....................................... e-mail.............................................. 
 

 

 

 

Oświadczam, że powyższe  dane są prawdziwe. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2018, poz.1000, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie tych danych przez  

ZSP w Polanowie w zakresie związanym z procesem rekrutacji. 
 

 

 

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

Podpis rodziców (opiekunów)                                      Podpis kandydata 
 

 



DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA 

 

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA: 

……………………………………………………… 
 

 
Deklaruję udział mojego dziecka w lekcjach religii/etyki.

*
   

Deklaruję udział /rezygnuję z udziału
*
 mojego dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.   

Wyrażam zgodę na wyjścia mojego dziecka z nauczycielem w ramach zajęć szkolnych poza szkołę w obrębie 

miasta Polanowa.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć i uroczystości 

szkolnych, pokazów, wystaw, wycieczek, konkursów itp. organizowanych przez szkołę oraz wykorzystanie tego 

wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz w celu informacji i promocji szkoły.  

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że szkoła nie bierze odpowiedzialności za rzeczy utracone na terenie 

szkoły w czasie zajęć ucznia (np. telefony, aparaty fotograficzne, mp3 itp.).  

 

 

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

/czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym 

przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

podaniu w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz po przyjęciu do szkoły wyrażam zgodę na przetwarzanie tych 

danych przez szkołę, organ prowadzący i organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w 

zakresie związanym z procesem kształcenia.  

Podstawa prawna: ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz.1000), 

ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 9 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018., nr 90, poz. 1191).  

                                                                                                           

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

/miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/prawnego 

opiekuna/ 

 

 
 

                                                           
* Niepotrzebne skreślić 


