
              REKRUTACJA                        OSTROŁĘKA      

 

Wniosek o przyjęcie do II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Toniego Halika w Ostrołęce 

(wypełnij drukowanymi literami) 
 
Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej/drugiej/trzeciej, czwartej* II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego 
Halika  w Ostrołęce  według poniższych preferencji w roku szkolnym 20...../20.....: 
(wybierz max. 3 oddziały w jakiej chciałbyś się uczyd) - podkreśl* lub zaznacz : 

Pozycja Nazwa profilu kształcenia (wg oferty w ulotce) Przedmioty rozszerzone 

1. oddział przygotowania wojskowego*      historia lub geografia*, wiedza o społeczeostwie 

2. humanistyczno-prawny                              język polski, historia, wiedza o społeczeostwie 

3. policyjny*                                                      geografia, język angielski, informatyka 

 
Dane osobowe kandydata 
  
PESEL                                                                Imię                               Drugie imię                                       Nazwisko 

                                                                                                                                                              
 

Data urodzenia                                                                         Miejsce urodzenia, województwo 
                      
 
Adres zamieszkania kandydata  
 
  Ulica                                                                                                                                                           Nr domu             Nr lokalu 
                                                                                                                    
 
  Kod                                                                                                      Miejscowośd   
                                                           

Województwo                                                                      Powiat                                                              Gmina  

 

Telefon kontaktowy                                                                                            e-mail 

 

DANE RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
DANE MATKI /OPIEKUNA PRAWNEGO                                                            DANE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 
 Imię                                        Nazwisko                                               Imię                                                 Nazwisko 
 

   Telefon kontaktowy                                                                               Telefon kontaktowy  

  e-mail                                                                                                          e-mail 
  
 

SZKOŁA, Z KTÓREJ WYWODZI SIĘ KANDYDAT 
Nazwa szkoły                                                                                                              Miejscowośd 
 
Województwo                                                                Powiat                                                                Gmina  
 
 
        Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych                                                                   Data i podpis kandydata  
 
 
 
 
 
 

           



              REKRUTACJA                        OSTROŁĘKA      

 

Wniosek o przyjęcie do II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Toniego Halika w Ostrołęce 

(wypełnij drukowanymi literami) 
JĘZYKI OBCE 
 

Dotychczas uczyłem/am się obowiązkowego języka obcego                                                                        oraz drugiego  

dodatkowego  

 
Nadal chciałbym/łabym uczyd się języków: 1. język angielski – obowiązkowy 
                                                    kontynuacja    2.                                                             w grupie początkującej/zaawansowanej   
                                                                                        język niemiecki                                                        (właściwe podkreślid) 

 
Czy uczeo posiada stopieo niepełnosprawności?                                                                                  TAK               NIE    

Czy uczeo posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej? (należy załączyd)       TAK               NIE  
(Dane są niezbędne do sprawozdawczości ogólnej szkoły bez podawania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926  z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZENIE  
                                                            Imię i nazwisko ucznia   

Oświadczam, że                                                                                    będzie/ nie będzie  uczestniczyd w zajęciach z przedmiotu 

„Wychowanie do życia w rodzinie”.     

                                                                                                                                                                     Podpis rodzica/ opiekuna prawnego                                                              

OŚWIADCZENIE  
                                                            Imię i nazwisko ucznia   

Oświadczam, że                                                                                    będzie/ nie będzie  uczestniczyd w zajęciach z przedmiotu 

„Religia”.     

                                                                                                                                                                            Podpis rodzica/ opiekuna prawnego                                                                                                                                                                 

 
W klasach oznaczonych* obowiązuje mundur, wzór określa regulamin klasy mundurowej(www.slo2.pl.).                             

OPW otrzymuje mundur od MON. Częściowe koszty ponoszą rodzice: ok. 270zł . Buty we własnym zakresie. 
W klasie policyjnej obowiązuje mundur określony w odrębnych przepisach. 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

1.        Świadectwo ukooczenia szkoły (oryginał)                           4.           Zaświadczenie lekarskie(klasy mundurowe*)         
2.        Zaświadczenie o zdanych egzaminach z OKE (oryginał)   5.           Karta zdrowia  
3.        3 fotografie                                                                               6.           Wpisowe 20zł (wpłacone przy złożeniu wniosku)               

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich ( naszego dziecka oraz naszych, jako rodziców/opiekunów prawnych – w przypadku ucznia 
niepełnoletniego) w celu rekrutacji oraz działalności dydaktyczno – opiekuoczo – wychowawczej II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego 
Halika w Ostrołęce (Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) ) zwanym RODO oraz ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2016 poz. 1943, 1954, 
1985, 2169 oraz z 2017 poz. 60). Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO przyjmuję do wiadomości, że: 1)Administratorem danych jest II Społeczne 
Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce 2)dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z określonym wyżej celem, na podstawie 
art. 6 ust 1 pkt a RODO. 3)odbiorcą danych osobowych będą instytucje paostwowe do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz wszyscy 
kontrahenci, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia danych 4)dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania 
dokumentacji ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami; 5)mam prawo dostępu do treści danych osobowych moich ( naszego dziecka oraz naszych, jako 
rodziców/opiekunów prawnych – w przypadku ucznia niepełnoletniego) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6)mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7)dane osobowe podaję dobrowolne; 
ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwośd realizacji celu przetwarzania 8)dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,    
w tym profilowaniu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Data złożenia wniosku                                                                                                        Podpisy rodziców / opiekunów prawnych  

 


