PODANIE O PRZYJĘCIE
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO
„EDU-SPORT” S.C. W BIELSKU-BIAŁEJ

1. Imię (imiona) i nazwisko………………………………………………………………………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia dziecka…………………………………………………………………………………………..
3.

Nr PESEL dziecka

4. Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………………………………………..
5. Nazwa ukończonej szkoły/klasy…………………………………………………………………………………………….
6. Nazwa i adres szkoły podstawowej rejonowej, do którego uczęszczało lub powinno

uczęszczać dziecko …………..……………………………………………………………………………………………………
7. Wzrost dziecka………………………………………………………………………………………………………………………
8. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

Matka: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 nie żyje

Ojciec: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 nie żyje
9. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów (tylko w przypadku, gdy jest inny niż adres

zamieszkania dziecka) ……………………………………………………………………………………………………………
10. Dane kontaktowe:

Matka – tel. …………………………..………………

Ojciec – tel. .……………………………………..

@: ………………………………………………………….

@: …………………………………………………….

11. Dane dodatkowe (w celu usprawnienia współpracy, wymagają dodatkowej zgody)
Telefon, adres e-mail ucznia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejsce pracy wraz z tel. służbowym matki/opiekuna prawnego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce pracy wraz z tel. służbowym ojca/opiekuna prawnego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej?
TAK/NIE*

Jeśli posiada, to proszę o dołączenie kserokopii dokumentu, co jest równoznaczne ze zgodą na
dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia oraz udzielaniem mu pomocy
psychologiczno- pedagogicznej w zakresie określonym w dokumencie.
13. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych:

• Proszę o przyjęcie mojego syna/mojej córki do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego Edu-Sport. Oświadczam, iż zapoznałem/am się ze Statutem Liceum
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Edu-Sport oraz akceptuję wartości promowane
w Szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym, jednocześnie deklaruję współpracę
w celu osiągnięcia przez córkę/syna jak najlepszych rezultatów w nauce i sporcie.
• Zobowiązuję się do regularnego i terminowego płacenia czesnego w wysokości ustalonej
przez władze szkoły. Wpłaty przyjmowane są wyłącznie przelewem na konto bankowe.
Oświadczam, iż w razie rezygnacji z nauki w szkole nie będę wnosił/ła pod adresem szkoły
żadnych roszczeń materialnych z tytułu poniesionych kosztów.
➢

Administratorem udostępnionych przez Państwa danych jest Liceum Ogólnokształcące MS Edu-Sport w Bielsku-Białej.
Przetwarzanie powyższych danych osobowych przez LO MS Edu-Sport w Bielsku-Białej jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Rozp. MENiS 25 sierpnia 2017 w spr. sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji). Do ich przetwarzania nie są wymagane od państwa dodatkowe zgody. (RODO art. 6 ust. 1, c).

➢

Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest pani Magdalena Szufłat. Z pełną Informacją
dotyczącą przetwarzania danych osobowych w LO MS Edu-Sport można się zapoznać w sekretariacie szkoły.

➢ Zgoda- p. 11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie w LO MS Edu-Sport moich danych dotyczących, zgodnie
z podaną informacją:
1. miejsca pracy TAK / NIE*
2. telefonu i adresu e-mail mojego dziecka TAK / NIE*

…………………………………………………

…………………………………………

Data i podpis matki/prawnego opiekuna

Data i podpis ojca/prawnego opiekuna

Załączniki:

1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2. Zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki,
w szkole sportowej (od lekarza rodzinnego),

4. Karta zdrowia ze szkoły podstawowej,
5. Trzy fotografie legitymacyjne.

*Niepotrzebne skreślić

