Imię………………………………………………………………………………..

…………………………………………

Drugie imię……………………………………………………………………......

(miejscowość, data)

Nazwisko……………………………………………………………………….…
PESEL

Data urodzenia…………………………………………………………………….
Miejsce urodzenia…………………………………………………………………
Imiona rodziców…………………………………………………………………..
Adres zamieszkania……………………………………………………………….
Kod pocztowy……………………………………………………………………..
Telefon…………………………………………………………………………….
Zawód……………………………………………………………………………..

Dyrektor
Branżowej Szkoły I Stopnia
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
im. Św. Józefa w Limanowej
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosła
i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej w roku szkolnym ……………………...........……
do …………. klasy w zawodzie……………………………………………….…………….………..
……………………………………
(podpis ucznia)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego kandydata na ucznia BSIS CR i P im. Św. Józefa w Limanowej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym podaniu dla potrzeb niezbędnych
do realizacji zadań ustawowych szkoły zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
Dz. U. poz. 2135 z 2015 r. z późn. zmianami.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem danych osobowych jest Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, 34-600 Limanowa
ul. Jana Pawła II 5,
2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania,
3. mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania,
4. obowiązek podania moich danych osobowych wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
aktów wykonawczych dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii.

……………………………………
(miejscowość, data)

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

…..………………………………
(miejscowość, data)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku kandydata na ucznia
BSIS CR i P im. Św. Józefa w Limanowej:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć,
konkursów, wycieczek oraz uroczystości szkolnych organizowanych przez szkołę oraz
wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie tego wizerunku na stronie internetowej
szkoły, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych i folderze szkolnym w celu informacji
i promocji szkoły.

(zgodnie

z

ustawą

o

ochronie

danych

osobowych

z

dnia

29.08.1997

r.

Dz. U. poz. 2135 z 2015 r. z późn. zmianami oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Dz. U. Nr 90 poz. 631 z 2006 r. z późn. zmianami.)

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

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata na ucznia BSIS CR i P im. Św. Józefa
w Limanowej:
Wyrażam wolę uczestnictwa mojej córki/mojego syna w zajęciach z religii rzymskokatolickiej.
(na podstawie § 1 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków

i

sposobu

organizowania

nauki

religii

w

publicznych

przedszkolach

i

szkołach

Dz. U. Nr 36 poz. 155 z 1992 r z z późn. zmianami.)

Po złożeniu oświadczenia udział ucznia w zajęciach z religii jest obowiązkowy i wola uczestnictwa
nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym.
…..………………………………
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata na ucznia BSIS CR i P im. Św. Józefa
w Limanowej:
Nie wyrażam woli uczestnictwa mojej córki/mojego syna w zajęciach z wychowania do życia
w rodzinie.
…..………………………………
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

