
                NABÓR 2018                OSTROŁĘKA      

 

Wniosek o przyjęcie do II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Toniego Halika w Ostrołęce 

(wypełnij drukowanymi literami) 

 

 
Proszę o przyjęcie do klasy ............. II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika  w Ostrołęce  według 
poniższych preferencji: 
(wpisz wybrane przez siebie oddziały z maksymalnie 3 klasy w kolejności w jakiej chciałbyś się do nich dostać): 

 

Pozycja Nazwa profilu kształcenia (wg oferty w ulotce) Przedmioty rozszerzone 

1.   
2.   
3.   
Dane osobowe kandydata 
  
PESEL                                                                Imię                               Drugie imię                                       Nazwisko 

                                                                                                                                                              
 

Data urodzenia                                                                         Miejsce urodzenia, województwo 
                      
 
Adres zamieszkania kandydata  
 
  Ulica                                                                                                                                                           Nr domu             Nr lokalu 
                                                                                                                    
 
  Kod                                                                                                      Miejscowość   
                                                           

Województwo                                                                      Powiat                                                              Gmina  

 

Telefon kontaktowy                                                                                            e-mail 

 

 

DANE RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
DANE MATKI /OPIEKUNA PRAWNEGO                                                            DANE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 
 Imię                                        Nazwisko                                               Imię                                                 Nazwisko 
 

   Telefon kontaktowy                                                                               Telefon kontaktowy  

  e-mail                                                                                                          e-mail 
  
 

GIMNAZJUM, Z KTÓREGO WYWODZI SIĘ KANDYDAT 
Nazwa gimnazjum                                                                                                              Miejscowość 
 
Województwo                                                                Powiat                                                                Gmina  
 
 
 
        Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych                                                                   Data i podpis kandydata  
 

           



                NABÓR 2018                OSTROŁĘKA      

 

Wniosek o przyjęcie do II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Toniego Halika w Ostrołęce 

(wypełnij drukowanymi literami) 

 

 
JĘZYKI OBCE 
 

Dotychczas uczyłem/am się obowiązkowego języka obcego                                                                        oraz drugiego  

dodatkowego  

 
Nadal chciałbym/łabym uczyć się języków: 1. język angielski – obowiązkowy 
    2.                                                             w grupie początkującej/zaawansowanej   
                                                                                        język niemiecki                                                        (właściwe podkreślić) 

 
Czy uczeń posiada stopień niepełnosprawności?                                                                                  TAK               NIE    

Czy uczeń posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej? (należy załączyć)       TAK               NIE  
(Dane są niezbędne do sprawozdawczości ogólnej szkoły bez podawania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926  z późniejszymi zmianami)  

 

OŚWIADCZENIE  
                                                            Imię i nazwisko ucznia   

Oświadczam, że                                                                                    będzie/ nie będzie  uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu 

„Wychowanie do życia w rodzinie”.     

                                                                                                                                                                     Podpis rodzica/ opiekuna prawnego                                                              

OŚWIADCZENIE  
                                                            Imię i nazwisko ucznia   

Oświadczam, że                                                                                    będzie/ nie będzie  uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu 

„Religia”.     

                                                                                                                                                                            Podpis rodzica/ opiekuna prawnego                                                                                                                                                                 

 
WYMIARY DO MUNDURU (dotyczy klasy wojskowo - policyjnej) 

Nazwisko i imię  

1. Wzrost (cm)  

2. Obwód pasa (cm)  

3. Obwód bioder (cm)  

4. Obwód klatki piersiowej (cm)  

5. Pomiar do munduru w szkole Ostatni tydzień sierpnia ustalony przez dyrektora 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

1.        Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał)                  4.           Zaświadczenie lekarskie          
2.        Zaświadczenie o zdanych egzaminach z OKE (oryginał)   5.           Karta zdrowia  
3.        3 fotografie                                                                               6.           Wpisowe do szkoły 20zł (wpłacone w kasie szkoły)               

 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły. W przypadku 
zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych szkole, organowi założycielskiemu i organowi uprawnionemu do nadzoru 
nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzania danych przed te podmioty. Przetwarzanie danych będzie się odbywać 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz.926 z póź.zm.) Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzania 
danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwej szkoły. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że 
dane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na terenie szkoły, do wykorzystania wizerunku i osiągnięć szkolnych w promocji szkoły na terenie jej 
obiektu i stronie internetowej szkoły. (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz.926 z póź.zm. oraz Dz. U. z 2014r. poz.121).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Data złożenia wniosku                                                                                                        Podpisy rodziców / opiekunów prawnych  

 


