Toruń, dnia ...............................2020
r.

DYREKTOR
Liceum Jagiellońskiego –
Katolickiego Liceum Akademickiego
w Toruniu

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Proszę o przyjęcie do …………. klasy Liceum Jagiellońskiego – Katolickiego Liceum
Akademickiego w Toruniu w naborze …..………../…………………
Dane kandydata:
Imię (lub imiona):
Nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
PESEL:
Adres zamieszkania:
Adres do korespondencji
(jeżeli inny niż adres zamieszkania):
Nazwa i adres
szkoły, do której
uczęszcza kandydat:
Nr telefonu kandydata:
Adres e-mail

Czy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność
wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (np. dziecko niesłyszące, słabosłyszące,
niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem
umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi) bądź
jakiekolwiek inne specjalne potrzeby edukacyjne stwierdzone w opinii, orzeczeniu, itp.?
TAK

NI
E

Jeżeli TAK, proszę dokładnie wskazać jakie i załączyć właściwe kserokopie do niniejszego wniosku:
…………………………………………………………………………..………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…
Dane rodziców:
Imię (lub imiona):
Nazwisko:
Nr telefonu:
Adres e-mail

Dane matki/opiekuna

Dane ojca/opiekuna

1. Proszę wskazać profil klasy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej (1, 2, …):
I A – klasa językowo - geograficzna
I B – klasa biologiczno - chemiczna
I C – klasa humanistyczno - prawna
I D – klasa matematyczno - ekonomiczna
I E – klasa sportowa
nauczanie domowe
2. W Liceum Jagiellońskim wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
Drugim językiem nowożytnym nauczanym na poziomie podstawowym jest język niemiecki. Jeżeli
zbierze się m.in. ośmiu chętnych, w miejsce języka niemieckiego istnieje możliwość nauki
poniższych języków. Proszę wskazać drugi język w kolejności od najbardziej do najmniej
preferowanego (1, 2,..):
język francuski
język hiszpański
język rosyjski
język włoski

3. Uczeń każdej klasy ma możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego w ramach
zajęć dodatkowych.
4. Lekcje religii w Liceum są obowiązkowe, a praktyki religijne w szkole są powinnością
każdego ucznia.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszych oraz naszego dziecka przez Liceum Jagiellońskie –
Katolickie Liceum Akademickie oraz Kolegium Jagiellońskie – Toruńską Szkołę Wyższą jako jej organ prowadzący, z siedzibami
przy ul. Prostej 4, 87-100 Toruń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, świadczenia usługi
edukacyjnej oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wynikających z przepisów prawa.
Dyrektor Liceum Jagiellońskiego – Katolickiego Liceum Akademickiego informuje, że jest administratorem Pani/Pana
danych osobowych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w LJ – KLA: iodo@kj.edu.pl.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) 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 (RODO).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996). Dane uzyskane w wyniku zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia tej zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w oraz do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody.
Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy o naukę. Jest Pani/
Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość przeprowadzenia
rekrutacji i świadczenia usługi edukacyjnej

Prawdziwość danych zawartych w podaniu potwierdzamy własnym podpisem

……………………………………………….
podpis kandydata
……………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna
………………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna

………………………………………………..
data

