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KARTA ZGŁOSZENIA O PRZYJĘCIE DO TRZYLETNIEGO                                        

PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „MIESZKO”                                                                                             

 ul. Świerzawska 18, 60 – 321 Poznań  

 
Proszę o przyjęcie do klasy……………………………………………………………………………………. 
 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego „Mieszko”, w roku szkolnym……………………………… 

  

DANE OSOBOWE KANDYDATA / KANDYDATKI 

Imiona i nazwisko ucznia / uczennicy 

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

Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………..  

 

   PESEL:  

 

Adres zamieszkania z kodem pocztowym 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania z kodem pocztowym 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Ukończone gimnazjum nr / imienia, rok ukończenia   

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

  

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Dane ojca / prawnego opiekuna  

Imiona…………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………… 

Zatrudnienie……………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane matki / prawnego opiekuna  

Imiona……………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwisko……………………………………………………………………………………............................. 

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

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

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail………………………………………………………………………………………………………. 

Zatrudnienie……………………………………………………………………………………………………… 
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Rodzeństwo ( imiona, rok urodzenia ) ………………………………………………………………………… 

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

Rodzina, dodatkowe numery telefonów kontaktowych………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZNIA / UCZENNICY 
 

Choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie, inne dysfunkcje zdrowotne, orzeczenia wydane 

przez poradnie specjalistyczne………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Zainteresowania, uzdolnienia, preferencje w zakresie zajęć dodatkowych, dotychczasowe 

osiągniecia szkolne…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Zobowiązuję się do: 

1) przestrzegania postanowień statutu szkoły 

2) powiadamiania szkoły o jakichkolwiek zmianach w powyższych informacjach    

 i podanych danych 

3) terminowego regulowania opłat z tytułu pobierania nauki w Prywatnym Liceum 

Ogólnokształcącym „Mieszko” zgodnie z zapisami podpisanej umowy o naukę 

4) uczestniczenia w zebraniach rodziców 

Zobowiązuję do obowiązkowego ubezpieczenia. 

Oświadczam/y, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego         

„Mieszko” zobowiązuję się do corocznego opłacania ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków 

mojego/naszego dziecka/dzieci. 

W przypadku zakwalifikowania syna/córki do rozpoczęcia nauki w Prywatnym Liceum „Mieszko” 

zobowiązuję się do przestrzegania ustaleń dotyczących organizacji roku szkolnego i harmonogramów       

zajęć szkolnych.    

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samowolne bez mojego usprawiedliwienia, 

opuszczenie przez mojego syna / moją córkę  terenu szkoły w ramach zaplanowanych zajęć 

lekcyjnych w tym pozaszkolnych.   

                                                                         ……………………………………………………………….. 
                                                                         czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  
 

 
Oświadczam, że wszystkie podane dane osobowe są zgodne z prawdą i na umieszczenie ich 
wyrażam zgodę.  
 
                                                          
miejscowość, data ……………………………………………………………………………………………….    

 ……………………………………………                        ………………………………………………………. 
 czytelny podpis kandydata                                        czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  
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POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Na podstawie Ustawy z dnia 1o maja 2018 roku., o ochronie danych osobowych(Dz.U z 2018r.,  

poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46WE (RODO), a także informacji przetwarzania danych osobowych zawartych w art. 13 

 i 14 RODO, przyjmuję do wiadomości, że: realizując obowiązek informacyjny wynikający  

z 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) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy 

Pani/Pana dane osobowe:  

Klauzula informacyjna 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatne Liceum Ogólnokształcące 

„Mieszko” przy ulicy Świerzawskiej 18, 60-321 Poznań  (dalej: „Administrator”), dane 

gromadzone są w związku z przebiegiem kształcenia w szkole.  

II. Dane kontaktowe Administratora: 60-321 Poznań ul. Świerzawska 18, Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące „Mieszko”   

III. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych: Pani/Pana dane osobowe - jako dane osoby działającej w imieniu i na rzecz 

klienta/kontrahenta Administratora- przetwarzane będą w celu realizacji umowy pomiędzy 

Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora, co jest prawnie uzasadnionym 

interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  

IV. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy o naukę 

pomiędzy Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora, jak również przez 

czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z realizacją 

umowy o naukę  pomiędzy Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora. 

V. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:  

1) podmiotom świadczącym usługi doradcze, kadrowo-płacowe, księgowe, podatkowe, 

prawne, rachunkowe, informatyczne, teleinformatyczne,   audytowe.  

2) innym odbiorcom, tj.: partnerom handlowym, podmiotom z grupy, Poczcie Polskiej S.A., 

firmom kurierskim, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje 

płatnicze), firmom windykacyjnym, firmom nabywającym wierzytelności, biurom informacji 

gospodarczej, podmiotom uprawnionym  do kontroli na szczeblu administracji rządowej                     

i samorządowej. 

miejscowość, data ……………………………………………………………………………………………….    

 

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

czytelny podpis kandydata                                         czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  
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OŚWIADCZENIA 

 

1. Wyrażam / nie wyrażam zgodę na *:  

a) wyrażam / nie wyrażam na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych 

danych osobowych w celach związanych  z przyjęciem i przebiegiem nauki w szkole 

syna/córki, 

b) wyrażam / nie wyrażam na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego i syna/córki                          

w publikacjach papierowych i elektronicznych w tym internetowych, związanych                    

z funkcjonowaniem i życiem szkoły, wykorzystanie zdjęć, nagrań podczas pobytu                   

w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym :Mieszko” ul. Świerzawska 18, 60 – 321 

Poznań, 

c) wyrażam / nie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego jak i 

syna/córki podczas uroczystości organizowanych przez szkołę, zabaw, konkursów, 

szkolnych zajęć dydaktycznych, świetlicowych, wycieczek szkolnych i edukacyjnych,                        

oraz zamieszczania tego wizerunku w materiałach promocyjnych, reklamowych, 

internetowych, gablotach i kronice bez konieczności ich każdorazowego 

zatwierdzania.  

                     *niepotrzebne skreślić  

 

                                
  miejscowość, data ……………………………………………………………………………………………….    

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

czytelny podpis kandydata                                         czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Załączniki (wymagane): 

 dwa zdjęcia ( podpisane na odwrocie ) 

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum  

 oryginał zaświadczenia z OKE wyniku egzaminu gimnazjalnego 

 akt urodzenia ( do wglądu ) 

 karta zdrowia ( z poprzedniej szkoły ) 

 inne ( wypisać ) ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….  

   

  

 


