
Załącznik nr 1 

       Do Regulaminu Rekrutacji  

do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego 

  w Szczecinie 

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

imię i nazwisko kandydata                                                                                         miejscowość                    data 

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

adres zamieszkania 

.. ……………………………………………………  

                                                                                                   Dyrektor  

                                                                                                     Państwowego  

          Liceum Sztuk Plastycznych 

                                                                                                     im. Constantina Brancusiego 

                                                                                                     w Szczecinie 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie w roku szkolnym ………/……… do klasy pierwszej 

Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie. 

W bieżącym roku szkolnym kończę naukę w …………………    …..………………………… 

                                                                                                    klasa                            nazwa i adres szkoły  

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

kształcącej w oparciu o podstawę programową dawnego gimnazjum / ośmioklasowej szkoły 

(podkreśl właściwe)                                                                                 

                                                                                                                                       …………………………… 

                                                                                                                                        czytelny podpis kandydata 

Zapoznałam/ zapoznałem się z regulaminem rekrutacji do klasy pierwszej Państwowego 

Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie oraz regulaminem kwalifikacji uczniów klasy pierwszej do  

kształcenia  kierunkowego na specjalizacjach.  

 

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

podpis rodzica lub opiekunów prawnych                                                                        czytelny podpis kandydata 

 

 



Załączniki (w terminie do końca maja) 

1. karta informacyjna 

2. oświadczenie  

3. 2 (dwa) aktualne zdjęcia legitymacyjne  

4. zaświadczenie o uczęszczaniu do wyżej wymienionej klasy i szkoły 

5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w liceum plastycznym  

w kształconych specjalnościach  - wydane przez lekarza medycyny pracy  

z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie WOMP ( skierowanie należy pobrać  

w sekretariacie szkoły po wstępnym przeglądzie prac) 

 

Załączniki uzupełniające (w terminie wyznaczonym przez Dyrektora LP) 

6. bilans zdrowia z wyżej wymienionej szkoły 

7. potwierdzenie woli nauki w PLSP w Szczecinie:  

− oryginał świadectwa ukończenia wyżej wymienionej szkoły  z wpisanymi osiągnięciami ucznia 

− oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego 

 

Karta informacyjna 

Uwaga: kartę informacyjną wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie  

 

Dane osobowe kandydata: 

Nazwisko: …………………………..…. Imię (imiona)…..…………………………………… 

data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………….. 

nr ewidencyjny PESEL ………………………..…………..…………………………………… 

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………. 

                                        ulica , nr domu i mieszkania,  

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

                                                  kod pocztowy i miejscowość 

gmina: ……………………, powiat:…………………….województwo……………………… 

nr telefonu kontaktowego………………………………………………………………………. 

e-mail:…………………………………………………………………………………………... 

Osiągnięcia ucznia potwierdzone wpisem na świadectwie i dokumentami: 

laureat konkursu plastycznego (dla uczniów starszych klas szkół podstawowych w tym dawnych 

gimnazjów) organizowanego przez PLSP w Szczecinie:  

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

………………………………………………………………………………………… 

laureat lub finalista olimpiady lub konkursu przedmiotowego organizowanego przez MEN, MKiDN 

oraz Kuratora Oświaty: 



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

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

Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych: 

imię i nazwisko matki lub opiekuna prawnego………………………………………………… 

adres do korespondencji .………………………………………………………………………. 

                                        ulica , nr domu i mieszkania,  

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

                                                  kod pocztowy i miejscowość 

nr telefonu kontaktowego……………………………………………………………………….  

imię i nazwisko ojca lub opiekuna prawnego………………………………………………….. 

adres do korespondencji ………………………………………………………………………. 

                                        ulica , nr domu i mieszkania,  

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

                                                  kod pocztowy i miejscowość 

nr telefonu kontaktowego………………………………………………………………………. 

 

e-mail:…………………………………………………………………………………………... 

Oświadczenie dotyczy  ……………………………………………………………… ………… 

                                                                         imię i nazwisko kandydata  

Dane osobowe przedłożone we wniosku i  karcie informacyjnej są zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla celów niezbędnych do realizacji procesu  

rekrutacji. 

W przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji wrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przedłożonych we wniosku i  karcie informacyjnej, dla celów niezbędnych do realizacji działalności 

dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej Liceum Plastycznego/ Państwowego Liceum Sztuk 

Plastycznych w Szczecinie.  

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

data i podpis kandydata                                                                   data i podpis rodzica lub opiekunów  prawnych 

 

W przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji wrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka i jego osiągnięć w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Szkołę dla realizacji 

celów szkoły artystycznej (np. na tablicach szkolnych, szkolnej stronie www, materiałach 

informacyjnych, prasie lokalnej). 

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

data i podpis kandydata                                                                   data i podpis rodzica lub opiekunów  prawnych 



 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem danych 

osobowych ucznia jest Liceum Plastyczne/ Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina 

Brancusi z siedzibą w Szczecinie 

 

Przyjmuję do wiadomości , że prace plastyczne uczniów wykonane w trakcie cyklu kształcenia w 

Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi w Szczecinie nie są pracami 

samodzielnymi, gdyż wykonane są pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów artystycznych. 

Autorskie prawa majątkowe do egzemplarzy prac uczniów, stanowiące utwór w rozumieniu  prawa  

autorskiego,  wykonane pod  kierunkiem  nauczyciela  przedmiotu artystycznego,  

podczas trwania nauki w Szkole, przechodzą nieodpłatnie na Szkołę na następujących polach 

eksploatacji: 

a) utrwalanie 

b) zwielokrotnianie 

c) wprowadzanie do obrotu 

d) rozpowszechnianie w celach wystawienniczych lub reklamowych, 

e) wprowadzanie do pamięci komputera 

f) archiwizowanie 

Szkoła ma obowiązek przestrzegania praw autorskich osobistych twórców, a w szczególności  

oznaczania utworu nazwiskiem twórcy. 

Szkoła ma obowiązek zamieszczania informacji o nauczycielu kierującym wykonaniem danej pracy. 

Podczas trwania nauki w Szkole uczeń zobowiązany jest do wskazywania źródeł inspiracji oraz 

składania oświadczeń o treści: ”Pracę plastyczną wykonałem samodzielnie według  

pomysłu, którego jestem autorem”.  

                                                                   

                                        

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

data i podpis kandydata                                                                   data i podpis rodzica lub opiekunów prawnych  

 

 

 

 


