ZAŁĄCZONE DOKUMENTY:

Wrocław, dnia…………………………….

ŚWIADECTWO SZKOLNE …………….…… SZTUK ….….
ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE …….………

Kwestionariusz osobowy
Pan /Pani ………………………………………………………..………..………………………………………………………………..……
( nazwisko, imiona )

ZAOCZNY

(Proszę podkreślić jeden wybrany tryb)

Dane osobowe słuchacza
Pesel………………………………….………………………… Data urodzenia ……………………………………….………..……..…..…
Miejsce urodzenia …………………………………………….. Imiona rodziców ………………………………..………………..……
Nazwisko rodowe ………………………………………………. Obywatelstwo …………………………………………………….……
Telefon stacjonarny ………………………………………… telefon komórkowy………………………………………….…….…
Adres E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Adres zamieszkania: miejscowość:…………………………………………………………. Kod:……………………………..….……
Ulica ………………………………………………………………… nr domu: ……………… mieszkania………………………………….
gmina ………………………………………………… województwo ……………………………………poczta………………….….…..
Adres zameldowania: miejscowość:………………………………………………………. Kod: …………………….……….….……
Ulica ………………………………………………………………… nr domu: ……………… mieszkania………………………………….
gmina ………………………………………………… województwo ……………………………………poczta………………….….…..

Osoba,
którą należy zawiadomić w razie wypadku (imię nazwisko i telefon):
…………………………………………………………………..……………………………………………..…………………………..
Proszę o przyjecie mnie do 4-Letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NOVUM”
Semestr
…………………………………………………………….………………………………………………….…….
Osoba, która poleciła mi szkołę i klasa ………………………………………………..
Dodatkowe informacje dla słuchaczy przyjmujących się na wyższe semestry :
Nazwa poprzedniej szkoły : …………………………………………………………………………………………………………
Adres poprzedniej szkoły: ………………………………………………………………………………………………………….
Klasa …………………………………………………………. Rok przerwania nauki ………………………………………………

Oświadczam, że dane
faktycznym.

osobowe

zawarte

w

kwestionariuszu

są zgodne ze stanem

1. Przyjmuje do wiadomości, że przyjęcie na semestr wyższy zależy od decyzji dyrektora szkoły podjętej na podstawie arkuszy ocen otrzymanych
od szkół do których uczęszczał wcześniej słuchacz.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tekst
jednolity- Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz zawartych w kwestionariuszu osobowym w związku z
nauką w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym „Novum” oraz Systemem Informacji Oświatowej.
3. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) wyrażam
zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w celu promocji Szkół Novum. Jestem świadomy/a*, że promocja szkoły, będzie odbywać się
poprzez zamieszczanie zdjęć w tablicach szkolnych, portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej szkoły.

………………………………………….……………..
Czytelny podpis Słuchacza

Regulamin
Szkół „Novum” we Wrocławiu
§1

Prawa i obowiązki
1. Słuchacz ma prawo w szczególności:
-zgłaszać uwagi, wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw szkolnych oraz być poinformowanym o sposobie
ich załatwiania,
-znać , z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, termin pisemnego sprawdzianu wiadomości,
-znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów,
-do zapewnienia warunków bezpieczeństwa , ochrony przed wszelkimi formami przemocy,
-poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych , a także dotyczących stosunków rodzinnych,
§2
Słuchacz ma obowiązek w szczególności :
1. przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,
2. dbać o dobre imię szkoły oraz godnie go reprezentować,
3. aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych oraz systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem
swojej wiedzy , wykorzystywać jak najlepiej swój czas oraz warunki nauki,
4. oddawać prace kontrolne do rąk nauczyciela prowadzącego dany przedmiot w terminie przez niego
wyznaczonym. Sekretariat Szkoły za pozostawione prace kontrolne i inne nie ponosi odpowiedzialności.
5. przestrzegać ustaleń władz szkolnych,
6. przestrzegać zasad kulturalnego zachowania,
7. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości , współpracy w nauce i przeciwdziałać wszelkim przejawom
przemocy,
8. szanować i chronić mienie szkoły, przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i
otoczeniu szkoły.
§3
Za nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych słuchacz może być ukarany:
-upomnieniem nauczyciela,
-upomnieniem lub nagana Dyrektora Szkoły,
-skreśleniem z listy słuchaczy.
§4
Dyrektor szkoły skreśla z listy słuchaczy w przypadku:
-rezygnacji z uczęszczania do szkoły po złożeniu pisemnej rezygnacji
-spożywania środków odurzających na terenie szkoły,
-przyjścia do szkoły w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających,
-palenie papierosów w szkole podczas zajęć dydaktycznych (nie dotyczy miejsc wyznaczonych dla palaczy przez
gospodarza obiektu),
-dewastacje pomieszczeń i urządzeń szkolnych,
2.Dyrektor Szkoły skreśla z listy słuchaczy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w następujących przypadkach:
-szczególnie rażącego naruszenia obowiązków szkolnych,
-niewłaściwych zachowań wykraczających poza przyjęte normy społeczne, a w szczególności zachowania
zagrażającego bezpieczeństwu innych.
§5
Potwierdzam zapoznanie się z niniejszym wyciągiem z regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania go.

………………..……………………….…………………
Podpis osoby przyjmującej kwestionariusz

…………..…………..………………………………..
Czytelny podpis Słuchacza

