
 

 

 

 

 

................................................................................         ………………………………………………………………… 
              (imię i nazwisko kandydata)        (miejscowość, data) 

                                                                                                                                     

................................................................................ 
                      (adres zamieszkania) 

 

................................................................................ 
                     (adres zamieszkania) 

 

 

 

Dyrektor 

Liceum Plastycznego  w Gronowie Górnym 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Liceum Plastycznego w Gronowie 

Górnym na rok szkolny 2019/2020. 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

                         (podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

Załączniki do podania obowiązkowe: 

• kwestionariusz osobowy kandydata; 

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk. (od lekarza 

POZ). dotyczy w szczególności kontaktu z materiałami używanymi w realizacji programu nauczania przedmiotów 

artystycznych.  

• zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej. 

• 2 zdjęcia. 

Załączniki do podania dodatkowe - jeśli występują: 

• ewentualna dokumentacja potwierdzająca dotychczasowe osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych  

o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim; 

• posiadana opinia wydana prze publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczna; 

• dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty: 

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

- samotne wychowanie kandydata, 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 



 
 

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

 

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

 

Data urodzenia …………………………..20…..r.  PESEL  

 

Miejsce urodzenia ……………………………………….……., woj. ……………………………………………………..………….. 

 

Adres zamieszkania           -  -                     miejscowość ……………………………………., ulica ……………………………….... 

 

Nr domu …… nr lokalu ……..….. gmina ……………………….…………, powiat ……………………………………................... 

 

Aktualnie jestem uczniem …………………………………………………………………………………………………….……….. 

(klasa i nazwa szkoły podstawowej) 

 

Adres e-mail:………………………………………………………….. 

Osiągnięcia ucznia: udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim. 

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

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

 

Imię i nazwisko *matki/opiekuna prawnego………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres zamieszkania - miejscowość ……………………….………………..…..………..ul.……………………………………………… 

 

Nr domu …….., nr lokalu ……., telefon ………………….……………….., tel. kom. ……………………….…………………………., 

 

e-mail - ……………………………………………. 

 

 

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

 

Adres zamieszkania - miejscowość ……………………………………..…..….…ul. ……………….……………………..…………… 

 

Nr domu …..….., nr lokalu ……..., telefon ……………………………., tel. kom. …………………………..……….……………….., 

 

e-mail - ……………………………………………… 

 

ZOSTAŁEM /ŁAM POINFORMOWANY/A O TERMINIE EGZAMINU: dnia 03-04 czerwca 2019 roku 

 

 

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

          (czytelny podpis kandydata)                                                                                                                   (czytelny podpis rodzica/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 systemach informatycznych, w celu przeprowadzania procedury 

rekrutacji do szkoły. Ponadto – w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym – wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez szkołę 
oraz organ założycielski i inne organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia. Przetwarzanie 

danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Administratorem danych 

osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym reprezentowana przez dyrektora Krystynę 
Brinkiewicz. Inspektorem ochrony danych jest Pan Arkadiusz Wojtal, dane do kontaktu: e-mail: lp@iod24.pl. Uczestnik rekrutacji ma prawo dostępu do 

swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia i odwołania zgody na przetwarzanie danych.   

 

Podanie zawiera ...................... sztuk załączników. 
 

 

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

           (czytelny podpis kandydata)                                                                                                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna*) 

 

 

 
* Podanie należy wypełnić literami drukowanymi. 
* niepotrzebne skreślić 
 

                                                          

 


