Wniosek o przyjęcie do klasy I
I Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Radomiu
Adres szkoły:
ul. T. Kościuszki 7
26-600 Radom

tel. 519-437-538

mail: radom@cnb-feniks.edu.pl
witryna: www.szkolyfeniks.pl

1. Dane osobowe kandydata:
Imiona i nazwisko ........................................................................................................................................................
PESEL .................................................................... Data urodzenia .............................................................................
Miejsce urodzenia ............................................................... Województwo ............................................................
Adres stałego zameldowania: kod ......................... poczta .................................................................................
miejscowość ................................................... Ulica .....................................................................................................
Adres do korespondencji: kod ......................... poczta .........................................................................................
miejscowość ................................................... Ulica .....................................................................................................
Imię i nazwisko matki (opiekunki prawnej) i adres zamieszkania ...........................................................
..............................................................................................................................................................................................
Telefon matki/opiekunki prawnej .........................................................................................................................
Imię i nazwisko ojca (opiekunka prawnego) i adres zamieszkania .........................................................
..............................................................................................................................................................................................
Telefon ojca/opiekuna prawnego ..........................................................................................................................
2. Nazwa i adres ukończonej szkoły oraz klasa: ...............................................................................................

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

 VIII klasa szkoły podstawowej

 III klasa gimnazjum

3. I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Radomiu jest szkołą mojego (podkreśl prawidłowe):
a)

pierwszego wyboru

b) drugiego wyboru
c)

trzeciego wyboru

4. Język obcy, którego obowiązkowo uczyłam(em) się: ……………………………………………………..
5. Z proponowanych klas wybieram (podkreśl prawidłowe):
-

wojskowo - sportową

-

policyjno – prawną

-

strażacką
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6. Moje osiągnięcia w środowisku szkolnym (olimpiady, konkursy, zawody sportowe,

hobby, inne zainteresowania):
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

.......................................
(data)

..................................................................................
(podpis kandydata)

7. Oświadczenie rodzica (opiekuna)
Oświadczamy, że wszystkie dane osobowe zawarte we wniosku o przyjęcie do szkoły są zgodne z prawdą i stanem
faktycznym. Wyrażamy zgodę, na przetwarzanie danych osobowych dziecka - kandydata do szkoły I Liceum
Ogólnokształcącego CN-B w Radomiu (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, PESEL, telefon) do celów
rekrutacyjnych związanych z naborem do ww. szkoły, umieszczenia danych osobowych w systemie i na listach
przygotowywanych w związku z rekrutacją. Wyrażamy zgodę, na przetwarzanie danych osobowych rodziców
(opiekunów prawnych) kandydata do szkoły I Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Radomiu (imię i nazwisko, adres,
telefon) do celów kontaktowych w procesie rekrutacji. Jednocześnie oświadczamy, że podajemy dane dobrowolnie
oraz mamy świadomość przysługującego nam prawa do wglądu i poprawiania powyższych danych osobowych.
Zobowiązujemy się jednocześnie do niezwłocznego poinformowania szkoły o każdorazowej zmianie danych.

………………………………………………………
podpis rodziców (opiekunów)

8. Oświadczenie Administratora Danych Osobowych
Informujemy, że Administratorem danych osobowych Państwa i kandydatów do szkoły są osoby prowadzące szkołę –
Jarosław Chrobot i Katarzyna Wojda. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów rekrutacyjnych.
Wyrażona zgoda przez Państwa jest dobrowolna. Państwa dane oraz kandydatów do szkoły nie będą przekazywane
ani udostępniane innym instytucjom. W przypadku przyjęcia kandydata do szkoły zostanie przedstawiona Państwu
umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Załączniki:
- 3 zdjęcia;
- zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie (lekarz pierwszego kontaktu)

