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kandydata do klasy pierwszej

II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania

im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

w roku szkolnym 2018/2019

1) Imię/imiona i nazwisko .................................................................................................................................

2) Data urodzenia .................................................................................................................................

3) Miejsce urodzenia .................................................................................................................................

4) PESEL

5) Imiona rodziców .................................................................................................................................

6) Adres zamieszkania
.................................................................................................................................

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

7) Gimnazjum nr ........... w .................................................................................................................................

8) Deklaruję chęć podjęcia nauki w II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Od klasy drugiej zamierzam rozszerzać przedmioty w następującym kierunku (zaznacz jednym znakiem ×):

- politechnicznym (matematyka, informatyka, fizyka)

- medycznym (biologia, chemia)

- prawno – humanistycznym (historia, j. angielski, j. rosyjski)

- ekonomiczno – politechnicznym (matematyka, geografia i j. angielski lub j. rosyjski)

9) Proszę  o  przeliczenie  na  punkty  ocen  z  następujących  zajęć  edukacyjnych  (zaznacz  trzy wybrane
znakiem_×):
- matematyka   

- historia

- geografia

- biologia

- fizyka

- chemia

- język obcy   jaki?...........................................................

…...................................................... ........................................................
Miejscowość, data Podpis kandydata



Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.

Stwierdzam, że znana jest nam decyzja naszego dziecka o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i potwierdzam

deklarację  dziecka  o  chęci  podjęcia  nauki  w  w II  Liceum Ogólnokształcącym z  Białoruskim Językiem

Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, gdzie w wymiarze 3 godzin lekcyjnych

tygodniowo nauczany jest język białoruski.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Udzielam  zgody  II  Liceum  Ogólnokształcącemu  z  Białoruskim  Językiem  Nauczania  im.  Bronisława

Taraszkiewicza  w  Bielsku  Podlaskim  na  przetwarzanie  danych  osobowych  ujawnionych  w  niniejszym

kwestionariuszu  oraz  danych  osobowych  ujawnionych  w  dalszym  procesie  rekrutacji,  w  celu

przeprowadzenia procesu rekrutacji do  II Liceum Ogólnokształcącemu z Białoruskim Językiem Nauczania

im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, a także w cyklu nauki w chwili przyjęcia dziecka do

szkoły  (zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;  tekst jednolity:

Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych dziecka (imienia i nazwiska) na liście przyjętych do

Liceum, umieszczonej na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zgodnie z art. 81 ust 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.

2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz nagrań

zawierających  wizerunek  rodzica/opiekuna  prawnego,  jak  i  dziecka,  zarejestrowany  podczas  pobytu

w II Liceum  Ogólnokształcącym  z  Białoruskim  Językiem  Nauczania  im.  Bronisława  Taraszkiewicza

w Bielsku  Podlaskim  (dalej:  Liceum),  w  szczególności  podczas  zajęć  dydaktycznych  organizowanych

w Liceum,  konkursów,  a także  wyjść  edukacyjnych,  wycieczek,  uroczystości  i  zabaw,  bez  konieczności

każdorazowego ich zatwierdzania.

Wykorzystanie  wizerunku  rodzica/opiekuna  prawnego  oraz  wizerunku  dziecka  ma  na  celu  promowanie

działalności Liceum oraz osiągnięć i umiejętności dzieci. Zgoda dotyczy wizerunku rejestrowanego w latach

nauki mojego dziecka w placówce.

Wyrażenie  zgody  jest  jednoznaczne  z  tym,  że  wizerunek  może  zostać  zamieszczony  w  materiałach

promocyjnych Liceum, stronie internetowej Liceum, portalu społecznościowym Facebook Liceum, kanale

Youtube prowadzonym przez Liceum oraz gablotach i kronikach Liceum.

…...................................................... ........................................................
Miejscowość, data Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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