
 

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

 
DYREKCJA 

Zespołu Szkół Stowarzyszenia  
Wspierania Edukacji i Rynku Pracy  

im. Stanisława Staszica  
ul. Wojska Polskiego 113   18-402 Łomża 

 

 

 

Proszę o przyjęcie mnie do:       LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
     o profilu:  medycznym □     kosmetycznym □ ¹ 

Jestem absolwentem:                 szkoły podstawowej □                   gimnazjum □ ² 
 
                                     w roku szkolnym……… /……….       do klasy...............  
 
1. Nazwisko........................................................... Imię / imiona.................................................................... 

PESEL            

 

2. Data i miejsce urodzenia dzień.:.................... miesiąc..........................rok .............................. 

w ................................................................ woj. ....................................................................... 

3. Adres zamieszkania : 

Miejscowość ............................... kod pocztowy .......................... poczta.............................. 

Ulica ................................................nr domu .......................nr mieszkania ........................... 

Telefon domowy................................. telefon ucznia ............................................ 

4. Dane rodziców /opiekunów (dot. uczniów szkół dziennych) 
Imię i nazwisko matki………………………………………………….tel....................................... 

Imię i nazwisko ojca……………………………………………………tel...................................... 

Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………tel....................................... 

5. Nazwa i adres ukończonych szkół lub klas:  

a) ..................................................................................................................................................................... 

b) ..................................................................................................................................................................... 

6. Adres do korespondencji ³.......................................................................................................................... 

7. Niniejszym wyrażam/nie wyrażam zgodę/y⁴ na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych dla celów 
szkolnych i w zakresie wizerunku w postaci fotografii cyfrowej, filmów, przez Zespół Szkół SWEiRP im. Stanisława Staszica 
w Łomży, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej. 

 
........................................................ ............................................ 
            / miejscowość i data /                   / podpis kandydata / 
 
¹ zakreśl w kwadracie odpowiedni profil 
 



² zakreśl w kwadracie odpowiednią szkołę 
³ podać w przypadku gdy jest inny niż w pkt. 3 
⁴ podkreśl właściwe 
 
 
 

Adnotacje Dyrektora Szkoły 
 

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

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

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

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

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

*Wypełnia pracownik kancelarii szkoły 

Złożone dokumenty: 

1. ………………………………………………………………………….................................... 

2. ………………………………………………………………………….................................... 

3. ………………………………………………………………………….................................... 

4. ………………………………………………………………………….................................... 

5. ………………………………………………………………………….................................... 

6. ………………………………………………………………………….................................... 

 

 

 

* w przypadku odbioru dokumentów 

Kwituję odbiór: 
 
……………………………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
…………………………………..                                                     ……………………………………. 
     Data odebrania dokumentów                                                                            czytelny podpis 
 
 
Wykaz burs szkolnych w Łomży 

 



1. Bursa Nr 1 – ul. M. Kopernika 16  tel:  (086) 2165175 
2. Bursa Nr 2 – ul. Stacha Konwy 13 tel: (086)  2163042 
3. Bursa Nr 3 – ul. Zjazd 3                  tel:(086)  2164609 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ 

o profilu: PIŁKA NOŻNA w roku szkolnym 2018/2019 
 

 

 
Proszę o przyjęcie mojego syna 
 
 
Nazwisko.........................................................Imię / 

imiona.............................................................. 

Data i miejsce urodzenia dzień.:.................... miesiąc..........................rok ....................................... 

w ................................................................ woj. ............................................................................... 

PESEL            

 

który złożył dokumenty o podjęcie nauki w klasie pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia 

 im. Stanisława Staszica w Łomży  „Staszicówka” do klasy o profilu: piłka nożna 

Adres zamieszkania ucznia: 

Miejscowość ............................... kod pocztowy .......................... poczta.............................. 

Ulica ................................................nr domu .......................nr mieszkania ........................... 

Telefon domowy...................................................  

Adres do korespondencji ¹………………………………………………………………………………….. 

I. Dane rodziców /opiekunów ucznia: 
Imię i nazwisko matki………………………………………………….tel............................................... 

Adres zamieszkania matki………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko ojca……………………………………………………tel.............................................. 

Adres zamieszkania ojca………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………tel.............................................. 

 



Adres opiekuna…………………………………………………………………………………………. 

II. Nazwa i adres ukończonego gimnazjum lub ostatniej szkoły  

a) ..................................................................................................................................................................... 

b) ..................................................................................................................................................................... 

 

 
 

 

¹ podać w przypadku gdy jest inny jak adres zamieszkania 
 
 

 
 
III. Oświadczenie 
 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego syna do klasy sportowej oraz na jego udział w              

treningach, zawodach i obozach sportowych. 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku liczby chętnych większej niż liczba miejsc w klasie w celu                

przeprowadzania rekrutacji dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno- Kwalifikacyjną. 

Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy sportowej jest bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony             

zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub           

lekarza pierwszego kontaktu. 

Przyjmuję do wiadomości, że uczeń niekwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie opinii             

nauczyciela wychowania fizycznego w porozumieniu z wychowawcą klasy, zostanie przeniesiony z klasy            

sportowej do klasy działającej na zasadach ogólnych. 

 
 
IV. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku, danych osobowych mojego dziecka przez Branżową Szkołę I             

Stopnia im. Stanisława Staszica w Łomży w związku z prowadzonymi przez szkołę zajęciami             

edukacyjnymi, zawodami sportowymi oraz pozostałymi imprezami szkolnymi m.in. na stronie          

internetowej szkoły, Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta i innych mediach (ustawa z dnia 29 sierpnia              

1997r. o ochronie danych osobowych). 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu zgodnie z ustawą z dn.              

29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 dla celów związanych z rekrutacją.) 

 
 
 
 
 



……………………………………………                      ………………………………………………. 
                 (miejscowość, data)                                                  (podpis matki/ojca lub opiekuna) 

 


