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Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży
..........................................................
/ imię i nazwisko ucznia /

DYREKCJA

........................................................................
/data wpływu/

Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
z/s w Giżycku
Proszę o przyjęcie mnie do klasy I Liceum Ogólnokształcącego – klasa mundurowa.
/nazwa szkoły – profil /zawód/

Informuję, że w gimnazjum uczyłam/-łem się języków ...........................................................................................

Dane ucznia:

Nazwisko

Imię

Drugie imię

-

-

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

Miejsce urodzenia

PESEL

Adres do korespondencji:

Ulica, numer domu / mieszkania

Kod pocztowy

(Poczta)

Miejscowość

Telefon

Dane o rodzicach (prawnych opiekunach) ucznia:
Matka / prawny opiekun

OJCIEC / prawny opiekun

Imię i
nazwisko:
Miejsce pracy:
Numer telefonu:

e-mail:
Inne ważne informacje: …………………………………………………………………………………………………………

e-mail ucznia:
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883, z
późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie tych danych przez ZDZ Białystok w zakresie związanym z kształceniem w szkole.

...........................................................
/podpis rodziców (prawnych opiekunów) kandydata/

............................................
/ podpis kandydata/

Załączniki:
1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
2. 2 fotografie podpisane na odwrocie
3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie*(jeżeli dotyczy)
4. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej * (jeśli posiada)

Załącznik nr 3 do zarządzenia Prezesa Zarządu nr 3/2009

Umowa z rodzicami ucznia dotycząca warunków kształcenia
dotyczy ucznia: ...............................................................................................................................................
/imię i nazwisko ucznia/

zawarta w …………….……………. dnia ............................... pomiędzy:
1. SZKOŁĄ: Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku przy ul: Kopernika 5 , 11 – 500 Giżycko
/nazwa i adres szkoły, pieczęć firmowa/

reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły ZDZ w Giżycku

Panią mgr Beatę Żmijewską
a
2. RODZICEM /OPIEKUNEM PRAWNYM* :
............................................................................................................................................................................
/imię i nazwisko /

o następującej treści:
§1
Szkoła prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
zapewnienia uczniowi możliwie pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego.

zobowiązuje się do

§2
1. Uczeń zobowiązuje się przestrzegać postanowień Statutu Szkoły, postanowień regulaminowych i
ustaleń dyrekcji.
2. Rodzic zobowiązuje się do:
a) uczestniczenia w zebraniach rodzicielskich,
b) bieżącej kontroli postępów dziecka w nauce i zachowaniu,
c) usprawiedliwiania nieobecności w szkole,
d) współpracy z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami,
e) wspierania szkoły w działaniach wychowawczych i opiekuńczych,
f) pokrycia kosztów szkód wyrządzonych w szkole przez dziecko,
§3
Uczeń uczestniczy w życiu szkoły przedstawiając swoje wnioski i uwagi poprzez Samorząd Uczniowski.
§4
1. Nauka w szkole jest nieodpłatna, jednakże w przypadku:
a) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów w sprawie dotacji,
b) zmniejszenia liczebności uczniów w oddziale w stosunku do stanu pierwotnego,
dyrektor szkoły może ustalić obowiązek wnoszenia czesnego za naukę, wielkość i warunki
wnoszenia czesnego.
2. Rodzic/prawny opiekun* zobowiązuje się do przyjęcia zmienionych warunków umowy i ponoszenia
opłat czesnego za naukę w przypadkach określonych w ust. 1.

§5
1. Umowa zostaje zawarta na okres nauki ucznia w szkole, począwszy od dnia 01.09.2016 roku i może
być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku rezygnacji lub usunięcia ucznia ze szkoły, po upływie terminu do wniesienia
odwołania, umowa wygasa.
§6
1. Umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Umowa może być zmieniona w każdym czasie, w formie obustronnie podpisanego aneksu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
* - niepotrzebne skreślić

** - zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu ZDZ w tej sprawie

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

/Podpis rodzica lub opiekuna prawnego ucznia/

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

/Podpis dyrektora SZKOŁY lub osoby przez niego
upoważnionej/

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany, ……………………………………………………………………., jako rodzic /opiekun prawny* ucznia:
………………………………………………………………………….. oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym
Statutem Szkoły i WSO oraz Zarządzeniem Prezesa Zarządu ZDZ nr 2/97 z dnia 14.01.1997r. W sprawie
wprowadzenia zmian w zakresie funkcjonowania szkół ZDZ w Białymstoku i zobowiązuję się do
przestrzegania zasad i obowiązków tam zawartych.

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

/Podpis rodzica lub opiekuna prawnego ucznia/

