
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ 

 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO W ŁOSICACH  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Dane osobowe kandydata 

Imię (imiona)  
Nazwisko  
Data urodzenie   
Miejsce urodzenia  
PESEL            
Adres zamieszkania  

 
 

 
Dane matki (prawnego opiekuna) 

Imię   
Nazwisko  
Adres zamieszkania  
Telefon kontaktowy  
Dane ojca (prawnego opiekuna)  
Imię   
Nazwisko  
Adres zamieszkania  
Telefon kontaktowy  

 

Ukończona szkoła podstawowa  ……………………………………………………… 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy o profilu  

Klasa I wyboru Klasa II wyboru 

□ A matematyczno - fizyczna □ A matematyczno - fizyczna 

□ B*biologiczno chemiczna  □ B*biologiczno chemiczna  

□ C matematyczno – geograficzna □ C matematyczno – geograficzna 

□ D humanistyczna □ D humanistyczna 

*Jeżeli wybrana została klasa B, wybierz trzeci przedmiot rozszerzony: 

□ matematyka     □ język angielski 

Deklaracja wyboru II języka obcego 

□ język rosyjski     □ język niemiecki 

Do podania załączam: 

□ Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty 

□  zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego 

program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy treści podstawy programowej co najmniej jednego 

przedmiotu 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

……..............................… …………………………………….   ……………………………… 
   Miejscowość data    podpis kandydata        podpis opiekuna prawnego 



Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie do kilku szkół.  
Jeżeli wnioskodawca skorzysta z prawa składania wniosku o przyjęcie do więcej niż jednej szkoły 

zobowiązany jest wpisać nazwę tej placówki w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. 

 

pierwszy wybór ……………………………………… 

drugi wybór ………………………………………………. 

trzeci wybór ………………………………………………. 

Informacja 

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 w Łosicach, ( ul. Szkolna 3 08-200 Łosice, tel. 

83 357 33 03)  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- Danielem Koguciukiem jest możliwy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do klasy 

pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łosicach.  

4. Państwa dane osobowe w procesie rekrutacji są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 

RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, wynikającego z art. 133, 150 i 151 Ustawy 

Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).  

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Nie podanie danych 

będzie skutkować nie dopuszczeniem dziecka do rekrutacji.  

6. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 

dla jakiego zostały zebrane, tj. do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 

8. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

• żądania ich sprostowania, 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa 

danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

10. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

11. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 
 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Ja, niżej podpisany …………………….……………………………………… oświadczam, że zapoznałem(łam)  
się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach danych osobowych 

moich i mojego dziecka …………………………….………………………………… 
 

………………….……………………………………………… 
czytelny podpis(y) rodziców (opiekunów prawnych dziecka) 


