Zespół Szkół Technicznych
w Olecku
19-400 Olecko, Plac Zamkowy 2
…………………......, dnia…………………
……………………………………………….
(imiona i nazwisko kandydata)

……………………………………………....
(adres zamieszkania)

……………………………………………..
(kod pocztowy )

……………………………………………..
(województwo )

Zespół Szkół Technicznych
ul. Plac Zamkowy 2
19-400 Olecko
tel. 087 5202253
Proszę o przyjęcie mnie do klasy ……………………………. zaocznego/wieczorowego*
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku.

……………………………………….
(podpis kandydata)
Dane o kandydacie:
Data ur. ……………….….…………. miejsce ur. ……………………………..województwo ……………….………..…

PESEL

Rok ukończenia szkoły niższego szczebla ……………..……….
Nr telefonu słuchacza ………………………………………………………..............................

Uwaga:
1) wypełnione podanie należy dostarczyć do sekretariatu ZST w Olecku w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2017 r.
(ewentualnie w terminie dodatkowym: 17 lipca-7 sierpnia 2017 r.)
2) świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 9 czerwca 2017 r.
(ewentualnie w terminie dodatkowym: 17 lipca-7 sierpnia 2017 r.)
3)

do podania należy załączyć: 2 fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),

Zajęcia w szkole dla dorosłych w systemie zaocznym będą odbywały się w piątki, soboty i niedziele.
Zajęcia w szkole dla dorosłych w systemie wieczorowym będą odbywały się w wtorki, środy i czwartki.

Zespół Szkół Technicznych
w Olecku
19-400 Olecko, Plac Zamkowy 2
Załącznik 1
………………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………………………
(imię, nazwisko kandydata)

………………………………………………
(adres zamieszkania kandydata)

………………………………………………
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz nauki w szkole zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2281).

…………………………………………
(podpis kandydata)

Załącznik nr 2
….…………………………………
( miejscowość , data )
Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia
w celach promocyjno-marketingowych szkoły
Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo przetwarzanie
danych osobowych w zakresie wizerunku:
………………………………………………….…………………………………………………….
[imię, nazwisko, numer PESEL]
w postaci fotografii cyfrowej przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku, zwany dalej „Szkołą”,
w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej Szkoły prowadzonej
za pośrednictwem:
● gazetki szkolnej ;
● strony internetowej Szkoły pod adresem www.zst.olecko.pl i portalu społecznościowego
Facebook;
● gazet lokalnych;
● kroniki szkolnej.
…….…………………………………………
Data i podpis kandydata

