FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DANE OSOBOWE KANDYDATA:
.........................................................................

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

Nazwisko

Imiona

………………………………………….……

..…………………………………………….

Data urodzenia

Miejsce urodzenia / województwo

(PESEL)

………………………………………

.……………………………………………

Telefon kontaktowy

E-mail

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
……………………………………..….

…………………………………………….

Ulica

Nr domu / nr lokalu

………………………………...............

………………………………….…………

Kod pocztowy

Miejscowość

miasto
wieś
Dane Rodziców/ Opiekunów Prawnych
……………………………………………………

………………………………………………………………

Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna

…………………………………………………...

….………………………………………...…………………

Adres zamieszkania matki/prawnej opiekunki

Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna

……………………………………………………

………………………………………………………………

Telefon kontaktowy matki/prawnej opiekunki

Telefon kontaktowy ojca/prawnego opiekuna

Ukończyłam(em) Szkołę Podstawową w………………………………………………………………………
Dyrektor
Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
w Przasnyszu
ul. Szosa Ciechanowska 6 A
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej:
Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego o profilu:
□ policyjnym
□ wojskowym
□ informatyczno-matematycznym
□ psychologiczno-humanistycznym
□ językowo–turystycznym
□ trener personalny
W Szkole Podstawowej uczyłam(em) się języka obcego (zaznacz właściwe pole):
□ angielskiego

□ niemieckiego

□ rosyjskiego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wybieram język obcy:
Kontynuacja
□ angielski
□ niemiecki
□ rosyjski

................................................................
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Początkujący
□ angielski
□ niemiecki
□ rosyjski

………………………………….
(data i podpis ucznia)

Dokumenty przyjęto dnia:………………………
………………………………………………
(podpis przyjmującego)
Załączniki:

- 2 zdjęcia legitymacyjne
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Poświadczenie odbioru dokumentów

Z powodu zakończenia/nie podjęcia nauki potwierdzam odbiór oryginałów moich dokumentów przekazanych do ALO w Przasnyszu w trakcie naboru
do szkoły.
………………………………………………………
data i podpis pracownika

……………………………………………………
data i podpis odbierającego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji :
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze. zm.). oraz na podstawie pkt 32, pkt 42, pkt
43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku
postępowanie rekrutacyjnym w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu.

