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pierwsze imię drugie imię

data urodzenia              -             -                         dd-mm-rrrr miejsce urodzenia

pesel obywatelstwo 1

obywatelstwo 2

imię i nazwisko matki

miejsce pracy matki *

zawód wykonywany *

imię i nazwisko ojca*

miejsce pracy ojca*

zawód wykonywany*                                                                                                                                            ( *opcjonalnie)                                                                                                      

tu proszę
wkleić aktualną

fotografię kandydata

XLII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Krakowie

imię i nazwisko członka komisji przyjmującego podanie

Adres : 31-116 Kraków ul. Studencka 13
Telefon: +48 12 422 25 73
www.lo42krakow.pl

2 domowy stacjonarny:
 KONTAKT KONIECZNY NP. W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA
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KT mama: praca / stacjonarny tata: praca / stacjonarny

mama: komórka tata: komórka

mama: e-mail tata: e-mail

OŚWIADCZAM, ŻE JEST MI ZNANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY

3 Upoważniam do odbioru mojego syna / córki ze szkoły  stopień pokrewieństwa z dzieckiem

imię nazwisko data urodzenia

imię nazwisko data urodzenia

4 miejsce zamieszkania:       kod pocztowy:                  - miejscowość: 

ulica:

5 Wybór klasy:       Wybór „drugiego” języka             Wybór języka dodatkowego
(zezwala na niego dyrektor szkoły)

      A            B         C          D  

   

       francuski kontynuacja              francuski początkujący

       hiszpański kontynuacja            hiszpański początkujący

       niemiecki kontynuacja              niemiecki początkujący

     chiński (nauka przez 3 lata)

6 W razie potrzeby proszę zaznaczyć właściwą opcję:

             Proszę o objęcie mojego dziecka 
             nauką religii katolickiej.

               Proszę o objęcie mojego dziecka  
               nauką etyki .   

               Proszę o objęcie mojego dziecka 
               nauką wychowania do życia w rodzinie*.

* decyzję można zmienić w każdej chwili, składając pisemne oświadczenie w sekretariacie szkoły

  



7  podpis rodzica
Przyjmuję zasadę, że dziecko zwalniane może być z lekcji wyłącznie na pisemną prośbę rodzica.
Nie zwalnia się ucznia na jego prośbę, ani na prośbę telefoniczną, ani mailową rodzica.
Szkoła nie może podawać uczniom jakichkolwiek leków, w tym przeciwbólowych.
W razie przewidywanej konieczności dziecko powinno mieć przy sobie własne leki.
Przyjmuję, że na terenie szkoły obowązuje zakaz używania telefonów komórkowych i wszelkiego rodzaju urządzeń 
multimedialnych w czasie zajęć szkolnych.
Deklaruję, że ponoszę odpowiedzialność za uszkodzenie, zgubienie, czy powstałe szkody wynikłe z wniesienia
przez moje dziecko telefonu komórkowego na teren szkoły.
Zobowiązuję się do pokrycia ew. szkód materialnych, wyrządzonych przez moje dziecko; przyjmuję do wiadomości, 
że nie wolno dziecku wnosić do szkoły sprayu, markerów oraz niebezpiecznych przedmiotów.

Akceptuję zakaz demonstrowania strojem przynależności do subkultur.

Zakupię obuwie zamienne na jasnej podeszwie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez szkołę w systemie ręcznym i elektro-
nicznym w zakresie koniecznym do prowadzenia dokumentacji szkolnej dziecka, zgodnie z przepisami prawa polskie-
go i Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych. 
Zaświadczam o poinformowaniu mnie o wszystkich prawach dotyczących przetwarzania danych osobowych naszych 
oraz naszego dziecka. 

Wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka opieką zdrowotną przez pielęgniarkę szkolną. W tym celu wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w systemie ręcznym i elektronicznym zgodnie z przepisami 
prawa polskiego i Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych. 
Rodzice i uczeń do końca edukacji mają prawo do korzystania z e-dziennika i zobowiązują się robić to systematycz-
nie. Do bezzwłocznej i bezpośredniej interwencji w sprawach szkolnych dziecka rodzice mogą być powiadamiani 
telefonicznie.
Wyrażam zgodę na udostępnianie danych mojego dziecka: wizerunek, imię, nazwisko, klasa do prowadzenia ręcz-
nego i elektronicznego kroniki szkolnej oraz do zamieszczania tych informacji na szkolnej stronie internetowej oraz 
szkolnym Facebooku.
Inne uwagi, istotne z punktu widzenia rodzica:

Ja niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości zobowiązania,
które podjął w moim imieniu rodzic / opiekun.

podpis dziecka...................................................................  Kraków, dnia.........................................,  podpis rodzica/opiekuna................................................


