
Dane osobowe kandydata

W przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:

Data urodzenia:Imię:

Numer PESEL:Nazwisko:

Adres zamieszkania kandydata

Nr lokalu:Nr domu:Ulica:

Miejscowość:Kod pocztowy:

PODSTAWOWE DANE KANDYDATA

Podstawa prawna

Miejsce składania:

Termin składania:

Art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zmianami oraz Dz.U. z 2020 r. poz.
374).

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca  2020 r.  z wyłączeniem szkół i
oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów
przygotowania wojskowego i oddziałów prowadzących szkolenie
sportowe.  od 15 czerwca 2020r. do 22 czerwca 2020 dla szkół i
oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów
przygotowania wojskowego i oddziałów prowadzących szkolenie
sportowe.
W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19
wniosek do klasy I szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021  rejestrowany
jest tylko i wyłącznie w systemie elektronicznym. Nie ma konieczności składania go w
wersji papierowej w placówce pierwszego wyboru.

PESEL:

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły ponadpodstawowej
na rok szkolny 2020/2021

000000000000000

Wałbrzych

- Ocena z zachowania

- Ukończenie międzynarodowego programu kształcenia (Middle Years Programme) na poziomie gimnazjum.

- Test sprawnościowy.

- Test predyspozycji językowych.

- Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie, przy
wyborze technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej

Dodatkowe warunki przyjęcia do oddziałów:

6.

5.

4.

3.

2.

Placówki kolejnego wyboru

1.

Placówka pierwszego wyboru

WYBRANE PLACÓWKI

5 0 0 4 0 1 2 1 9 4 8

II Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja profl 1.

II Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja profl 2.

II Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja profl 3.

II Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja profl 4.

Kołłątaj 50040121948

Hugon 1.04.1750

58-300 Wałbrzych

Al. Wyzwolenia 34



Pouczenia:

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do
wiadomości, że dyrektor placówki może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Ponadto przyjmuję do wiadomości że:
- administratorem danych jest dyrektor szkoły oraz organ prowadzący
- niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej oraz w przypadku pozytywnego
wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły ponadpodstawowej oraz zadań Miasta będącego organem prowadzącym
- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem placówki pierwszego wyboru lub placówki, do
której dziecko będzie uczęszczało
- więcej informacji można uzyskać w placówce
- Gmina Wałbrzych zapewnia możliwość odpłatnego zakwaterowania uczniów w internacie międzyszkolnym, zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul.
Wysockiego 11a; szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i
Sportowymi im J.Kusocińskiego w Wałbrzychu (www.zs4.walbrzych.pl) oraz na portalu oświatowym Gminy Wałbrzych (www.edu.um.walbrzych.pl).

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE

Potwierdzenie uprawnienia do pierwszeństwa przyjęcia kandydata (kandydaci z problemami zdrowotnymi
posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni
specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan
zdrowia) w przypadku równej liczby punktów

Potwierdzenie uprawnienia do pierwszeństwa przyjęcia kandydata (kandydaci o ukierunkowanych i
udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki) w przypadku
równej liczby punktów

Potwierdzenie uprawnienia do pierwszeństwa przyjęcia kandydata (sieroty, osoby przebywające w
placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych) w
przypadku równej liczby punktów

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

NieTakDodatkowe potrzeby edukacyjne

Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego I

Imię:Nazwisko:

Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego I

Nr lokalu:Numer domu:Ulica:

Miejscowość:Kod pocztowy:

Dane kontaktowe ojca / opiekuna prawnego I

Adres e-mail:Telefon:

Dane osobowe matki / opiekuna prawnego II

Imię:Nazwisko:

Adres zamieszkania matki / opiekuna prawnego II

Nr lokalu:Numer domu:Ulica:

Miejscowość:Kod pocztowy:

Dane kontaktowe matki / opiekuna prawnego II

Adres e-mail:Telefon:

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Kołłątaj Antoni

58-300 Wałbrzych

Al. Wyzwolenia 34

123456789 akollataj@kotwica.pl

Marianna Kołłątaj

58-300 Wałbrzych

Al. Wyzwolenia 34

987654321 mmierzenska@kollataj.pl



W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia
się koronawirusem COVID19 wniosek do klasy I
szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny
2020/2021  rejestrowany jest tylko i wyłącznie w
systemie elektronicznym. Nie ma konieczności
składania go w wersji papierowej w placówce
pierwszego wyboru.

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

Data wypełnienia wniosku 15.06.2020

Antoni Kołłątaj




