Białowieża, dnia …………….. r.
WNIOSEK O PRZYJĘCIE
do Technikum Leśnego w Białowieży na podbudowie gimnazjum (4-letnie)
w roku szkolnym 20…./20…..
Nazwisko: .....................................................................................................................................................
Imię (imiona): ...............................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ..............................................................................................................................
PESEL
Imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów:
matki …………………................................................., ojca .......................................................................
Adres zamieszkania: ulica / wieś .........................................................................................., nr..... m .......
...................

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

( kod pocztowy)

(miejscowość)

..................................................... ..................................................... .....................................................
(województwo)

(powiat)

(gmina)

Telefon kontaktowy do rodziców: 1) ................................................, 2) ................................................,
e-mail: 1) ......................................................................., 2) .......................................................................,
1. Wiodącym językiem obcym nowożytnym w szkole jest Język angielski
Deklaruję naukę drugiego języka obcego, spośród zaproponowanych (wstaw w kratce X)

 Język niemiecki
 Język rosyjski
2. Wiodącym przedmiotem realizowanym w szkole w zakresie rozszerzonym jest Biologia.
Wybieram drugi przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym (język obcy)
zaproponowanych (wstaw w kratce X)

 Język angielski
 Język niemiecki
 Język rosyjski
3. Będę uczęszczał/a na (wstaw w kratce X)

 Religię katolicką
 Religię prawosławną
 Etykę





4. Informujemy, iż do punktacji są brane pod uwagę oceny z przedmiotów:
język polski
matematyka
biologia
język angielski
Potwierdzenie przez rodziców lub opiekunów dokonanego przez kandydata wyboru szkoły oraz
powyższych danych:

........................................................
( podpisy rodziców )

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

spośród

Rezygnacja z udziału w zajęciach: wychowanie do życia w rodzinie
Na podstawie § 4.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 VIII 1999 r. (Dz. U. z 1999 Nr 67 poz.
756 z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie
prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

rezygnuję z udziału
mojego syna/mojej córki* ..........................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

urodzonego/urodzonej* dnia ................................. w ...............................................................
(data urodzenia dziecka)

(miejsce urodzenia dziecka)

w zajęciach edukacyjnych „Wychowania do życia w rodzinie”
.................................................................
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna*)

____________________________________________________________________________
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest
Dyrektor TECHNIKUM LEŚNEGO W BIAŁOWIEŻY z siedzibą w Białowieży, park Dyrekcyjny 1A, kod pocztowy 17-230,
NIP: 6030074905, REGON: 052207516
dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz organizowania procesu
nauczania i wychowania oraz do celów archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne, organy państwowe i inni
uprawnieni w zakresie ich kompetencji;
dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu
nauczania i wychowania, a po tym okresie dla celów archiwalnych i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.;
podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mpientkowski@nanocom.com.pl

____________________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście przyjętych zamieszczonej na stronie
internetowej szkoły (tl.bialowieza.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.

………………………………………..
Data, podpis rodzica/ów (opiekunów)

____________________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego i mojego dziecka podczas zajęć, konkursów, uroczystości i spotkań
okolicznościowych organizowanych przez Technikum Leśne w Białowieży oraz wykorzystanie tego wizerunku do
promowania działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez
upowszechnienie zdjęć oraz materiałów filmowych..

………………………………………..
Data, podpis rodzica/ów (opiekunów)

____________________________________________________________________________
Załączniki do podania:
1) Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
2) 2 fotografie (podpisane na odwrocie).
3) Karta zdrowia
4) W przypadku kandydatów u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom opinie wydane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

