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Warszawa, dn. …………………………… 

 
nazwisko i imiona ucznia …………………………………………..………………………… 
data i miejsce urodzenia ……………………………….…………………………………….. 
obywatelstwo…………………………………………………………………………………………………….. 

 
PODANIE O PRZYJĘCIE DO 

PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 32 
 

proszę o przyjęcie mnie do szkoły 
 

DANE O UCZNIU: 

adres zamieszkania ucznia ( z nr kodu) 

…………………………………………………………………………………………………….……….. 

adres zameldowania ucznia 

……………………………………………………………………………………………………………… 

telefon domowy ………………………….……………… 

telefon kom. ucznia ………………………….…………. 

PESEL ucznia …………………………………….……….. 

kasa chorych ……………………………………………… 

 

DANE O RODZICACH LUB OPIEKUNACH: 

 

imię I nazwisko ojca …………………………………………………………………………….. 

zawód ……………………………………………………..…………………………….…………… 

miejsce pracy …………………………………………………………………….………………… 

telefon ………………………………………………………………………………….…..………… 

adres e-mail……………………………….…………………………………….………..……….. 

imię i nazwisko matki …………………………………………………………...……………. 

nazwisko panieńskie ……………………………………………………………….…………… 

zawód ……………………………………………………………………………………….………… 

miejsce pracy …………………………………..…………………………………………………. 

telefon ……………………………………………………………………..…………………………. 

adres e-mail ………………………………………………………………………………………… 
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NAZWA I ADRES POPRZEDNIEJ SZKOŁY: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Oświadczam, że znana jest mi treść Statutu Prywatnego Liceum nr 32. 
Wyrażam/nie wyrażam zgody na eksponowanie zdjęć mojego dziecka w gazetkach 
ściennych, informatorach i na stronie internetowej. 
 
 
 

………………………….. ……………………………. 
podpis rodziców lub opiekuna podpis kandydata 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 
1) administratorem danych osobowych uczniów jest zespół szkół Monnet 
International 
School w Warszawie, 
2) dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie 
oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
3) dane osobowe przechowywane są w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 
4) każdy rodzic/pełnoletni uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, 
ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio 
udzielonej zgody 
5) rodzic/pełnoletni uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 
 
 
 
 
......................................................................... 
Czytelnie imię i nazwisko rodzica 


