OŚWIADCZENIE
rodziców / opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego
w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje RELIGII lub ETYKI lub NA OBA
PRZEDMIOTY JEDNOCZEŚNIE (RELIGII I ETYKI)
Wyrażam wolę, aby mój syn /córka /mój podopieczny /podopieczna
………………………………………...………………………………………………………………………………….………………………

(imię i nazwisko dziecka)

uczeń/uczennica klasy ............... uczestniczył/uczestniczyła w: *(przy wybranym wpisać TAK)
w lekcjach religii* (2godz.)
…………
albo w lekcjach etyki* (2godz)
…………
albo w lekcjach religii*(2godz) i etyki*(2godz) = (razem 4 godz. tygodniowo) …………
w w/w lekcjach organizowanych przez III Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza w Tarnowie przez okres trzech lat.
W razie zmiany decyzji poinformuję dyrekcję szkoły.
Podpis rodziców/opiekunów prawnych:
………………………………………………..………………
…………………………..……….,

dnia ……………………….

(miejscowość)

OŚWIADCZENIE
zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dotyczy uczennicy/ucznia

………………………………………………………………………….………………………………..
(nazwisko, imię ucznia)

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:
• danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego)
• wizerunku mojego dziecka w celu podejmowania działań edukacyjnych szkoły,
prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku
szkoły, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej
w gazetkach i na tablicach szkolnych, oraz realizacji innych działań oświatowych,
kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414) i
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych
przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054).

Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w III Liceum
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.
..............................................................

miejscowość, data

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

podpis rodziców (opiekunów prawnych)

Kwestionariusz przyjęcia

(proszę wypełnić drukowanymi literami)
NAZWISKO :
IMIĘ :
DATA URODZENIA (dzień,miesiąc,rok):
MIEJSCE URODZENIA :
NR P E S E L :

DRUGIE IMIĘ :

Miejsce zamieszkania :
(Miejscowość )

Ulica :
Kod:
Powiat:
Dom rodzinny*

tak / nie

Nr domu/mieszkania:
Poczta :
Gmina:
Województwo:
Internat* tak / nie
Stancja* tak / nie

Rodzina pełna* tak / nie

Półsierota* tak /

Sierota * tak / nie

nie

Nazwisko imię ojca :
Adres zamieszkania ojca:
Nazwisko imię matki :
Adres zamieszkania matki:

Rodzice/
prawni opiekunowie

Numery
telefonów

Ucznia :
Ojca
:
Matki :
Ucznia :
Ojca :
Matki :

Adres e-mail:

Nazwa
Miejscowość :
Ulica :
Kod :
Gmina :
Województwo :

Informacje
dotyczące
ukończonego
gimnazjum:

poczta :
powiat :

Deklaracja wyboru
języka obcego
obowiązkowego

język angielski

język niemiecki

(zaznaczyć wybrany)

Deklaracja wyboru drugiego języka obcego:
(do wyboru: język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język rosyjski)

Język

……………..………………………………………
(wpisać wybrany język)

Zainteresowania i zdolności ucznia
Nazwisko

Imię

Proszę zaznaczyć przedmiot, z którego chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć w dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych.
Przedmiot
Matematyka
Fizyka
Informatyka
Chemia
Biologia
Geografia
Historia
J. polski
J. angielski
J. niemiecki
J. rosyjski
J. francuski
J. hiszpański
J. łaciński

Zajęcia
rozszerzające
















Zajęcia
wyrównujące
















Zainteresowania sportowe:
Zaznacz, jeśli
Dyscyplina
uprawiasz

Szachy
Brydż

sportowy

Pływanie

Gimnastyka

Lekkoatletyka

Aerobik

Piłka siatkowa

Piłka ręczna

Piłka nożna

Koszykówka

Wspinaczka

Narciarstwo

Jeździectwo

Sporty walki

Strzelectwo

Taniec

...

oła i organizacje uczniowskie
w III LO

Zaznacz, jeśli chcesz
uczestniczyć / należeć

Harcerstwo
Liga Ochrony Przyrody
Koło Teatralne
Koło Młodych Pedagogów
Koło PCK
Koło Tur-krajoznawcze
Koło Praw Człowieka
Szkolne Koło Sportowe
Koło Żużlowe
Strzelnica Szkolna
Klub Filmowy
Klub Fotograficzny
Szkolne Radio
Koło Dziennikarskie
Klub Euro Trojka
Chór Szkolny


















Zainteresowania muzyczne:
Śpiew solowy
Śpiew zespołowy
Gra na instrumencie
Jakim: .......
Rysunek, malarstwo
Architektura
Inne zainteresowania / zdolności:

Podpis…………………………….







