Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dmowskiego 38d
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 666 891 460

Numer ewidencyjny…………………………………
Data

……………………………………………………

zdjęcie

PODANIE O PRZYJĘCIE W POCZET UCZNIÓW
DANE UCZNIA

Proszę o przyjęcie do (nazwa szkoły) ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klasa:

pierwsza

druga

trzecia

czwarta

1. Nazwisko: ………………………………………………………………………........................................................................

2. Imiona …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Data urodzenia ……………………………… 4.Miejsce urodzenia………………………………………………………….
4. Województwo………………………………………………………………. Kraj ……………………………………………………….
5. Obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
6. PESEL………………………………………………………………..………….
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7. Adres stałego zamieszkania:
kod pocztowy: ………………………………… miejscowośd: ……………………………………………………………………..
ulica: ……………………………………………………………………nr mieszkania……………….nr domu……………………
8. Gimnazjum / Szkoła Podstawowa…………………………………………………………..…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
1.

Imię i nazwisko matki………………………………………………………………………………………………………….…….

2.

Imię i nazwisko ojca ………………………………………………………………………………………………..………………..

3.

Adres zamieszkania rodziców/opiekuna prawnego………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.

Numer telefonu rodziców/prawnych opiekunów:
matki ……………………………………………………….……… ojca ………………………………………..…………………….

5.

Adres e – mail: rodzica / prawnego opiekuna: …………………………………………………………………..

DEKLARACJA JĘZYKOWA
Znajomośd języka angielskiego:

podstawowa
średnio zaawansowana
zaawansowana
Znajomośd języka niemieckiego: podstawowa
średnio zaawansowana
zaawansowana
inne (jakie?)………………………………….…………………………..… liczba lat nauki…………………………………

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Będę uczęszczał/a na :
- taniec
TAK / NIE
- piłka nożna TAK / NIE
- karate
TAK / NIE
- basen
TAK / NIE
- fitness
TAK / NIE
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OŚWIADCZENIA:
Ja, …………………………………………………………………………………………… oświadczam, że akceptuję
zasady obowiązujące w naszej szkole, określone w Statucie Szkoły.

……………………………………………………………………………
czytelny podpis ucznia

Ja, ……………………………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na
wstąpienie mojego dziecka w poczet uczniów Szkoły akceptując zasady obowiązujące
w szkole, określone w Statucie Szkoły oraz w innych aktach prawnych dotyczących
obowiązku szkolnego.
………………………………………………………………………………
czytelny podpis rodziców/prawnych opiekuna

Zobowiązuje się aby moje dziecko nie przynosiło do szkoły żadnych wartościowych
przedmiotów (np. telefon komórkowy, biżuteria). Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie
ponosi odpowiedzialności za zagubione przez uczniów przedmioty.
…………………………………………………………………………….
czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

Wyrażam / nie wyrażam zgody na uczestnictwo mojego syna/córki :
- w lekcjach religii TAK / NIE
- w lekcjach Wychowania do życia w rodzinie TAK / NIE
…………………………………………………………………………………..
czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
przez
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów
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DO PODANIA ZAŁĄCZAM (wypełnia sekretarz szkoły) :
Spis dokumentów

Ilość (numer) dokumentu

Świadectwo (szkoły podstawowej/gimnazjum)
Nr……………………… z dnia ……………………………

oryginał/kopia

Zaświadczenie Nr ……………………. z dnia ………..…………………. oryginał/kopia
z Egzaminu Gimnazjalnego/po szkole podstawowej
Karta zdrowia

TAK / NIE

Zaświadczenie lekarskie

(jakie?)

Opinia PPP Nr……………………..…….. z dnia……………..…………………

TAK / NIE

Orzeczenie PPP Nr ……………………….. z dnia ……………………………

TAK / NIE

Fotografie legitymacyjne

szt………………

Data i podpis pracownika sekretariatu…………………………………………………………………………………………….
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DECYZJA REKRUTACYJNA

Kandydat został przyjęty/ nie został przyjęty w poczet uczniów szkoły.

…………………………………………………………………………………….

data i podpis dyrektora szkoły

PRZERWANIE / ZAKOOCZENIE NAUKI:
………………………………………………………………………………….. opuścił szkołę w dniu…………………………
z powodu………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zakooczył/a naukę w klasie……………………………… i rozliczył/a się z zobowiązao wobec szkoły.

…………………………………………………………………………………
data i podpis dyrektora szkoły

Ja, niżej podpisany potwierdzam odbiór wszystkich przysługujących mi dokumentów szkoły.

data i czytelny podpis ucznia………………………………………………………………………………………………….
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