
Data wydruku: 2021-06-01 o godz. 12:44:57          Strona 1

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
PONADPODSTAWOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (DLA MŁODZIEŻY),                                

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Po wypełnieniu i zapisaniu wniosku w systemie należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.

Termin złożenie wniosku upływa 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:00

DANE OSOBOWE KANDYDATA

PESEL*

W przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Imię*

Nazwisko* Data urodzenia*

Telefon kontaktowy Adres e-mail

DANE KONTAKTOWE KANDYDATA

Telefon komórkowy

Adres e-mail**

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA

Województwo* Powiat*

Gmina* Miejscowość*

Ulica* Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy* Poczta

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Opiekun
(zaznaczyć właściwe)

Rodzic Opiekun prawny Nie udzielił informacji Nie żyje

Imię* Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Województwo* Powiat*

Gmina* Miejscowość*

Ulica* Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy* Poczta

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Telefon kontaktowy

Adres e-mail**

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Opiekun
(Zaznaczyć właściwe)

Rodzic Opiekun prawny Nie udzielił informacji Nie żyje
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* oznaczone pola są wymagane

** na podany adres email będą przesłane informacje dotyczące wyników rekrutacji oraz będzie możliwość przesłania nowego hasła do

konta. Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata

Zaznaczenie poniższych kryteriów wymaga załączenia do wniosku dokumentów potwierdzających ich spełnianie 

Pouczenie:

1. Dane osobowe zawarte we wniosku i w załącznikach przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i

przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej.

2. Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora są przepisy artykułów

Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit.

e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE

Kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na
stan zdrowia.
Wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.

NIE

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci).
Wymagane oświadczenie o wielodzietności kandydata

NIE

Niepełnosprawność kandydata.
Wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz.426).

TAK

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzica kandydata lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

NIE

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodziców kandydata lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

NIE

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

NIE

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. Wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

TAK

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.)

NIE

Szkoła, do którego uczeń aktualnie uczęszcza (proszę wpisać pełną nazwę):  

WYBRANE SZKOŁY/ODDZIAŁY*
(kolejność oddziałów jest istotna w procesie rekrutacji)
Uwaga! Na liście preferencji można wybrać dowolną liczbę szkół, a w ramach wybranych szkół dowolną liczbę oddziałów)

LP Szkoła/oddział

Rekrutacja podstawowa

1.

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE
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związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, który

zezwala na przetwarzanie danych osobowych gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Art. 6 ust. 3 lit. b

wyżej wymienionego rozporządzenia stanowi jednocześnie podstawę przetwarzania danych o stanie zdrowia, jeżeli  zezwala na to przepis

szczególny innej ustawy.

3. Podstawą zbierania i  przetwarzania przedmiotowych danych osobowych jest art.  150 ust.  1 i  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo

oświatowe, zgodnie z którym wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numeru paszportu lub innego

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;

5) informacje dotyczące spełniania kryteriów wymienionych w art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4. Pozostałe dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e 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, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w

interesie publicznym(zgoda rodziców/prawych opiekunów) w zakresie organizacji kształcenia, o którym mowa 

w art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14 oraz art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

5. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 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,

Administratorem danych osobowych jest dyrektor publicznego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, do których

wniosek został złożony. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem

Ochrony Danych w danej szkole. 

6. Składający wniosek ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie

zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.

7. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  usługi w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i

przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, jednak nie dłużej niż przez czas określony w art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

8. Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spełniania przez kandydata dodatkowych kryteriów, oznacza to jednak

nieuwzględnienie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym.

9. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach załączonych do

wniosku,  lub  może zwrócić  się  do  wójta  (burmistrza,  prezydenta  miasta)  właściwego ze  względu na  miejsce  zamieszkania  kandydata  o

potwierdzenie  tych  okoliczności.

Uwaga:

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (technikum, branżowa szkoła I stopnia) przed zakończeniem rekrutacji zobowiązani są do

uzyskania zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

wydanego przez lekarza medycyny pracy. Skierowania na badania wydawane są przez szkolne komisje rekrutacyjne w szkołach prowadzących

kształcenie zawodowe. Brak wyżej wymienionego zaświadczenia nie pozwala na przyjęcie kandydata do pierwszej klasy, pomimo uzyskania

wystarczającej do przyjęcia liczby punktów zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.

poz. 1148 z późn. zm.).

Oświadczenie:

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (na podstawie art. 150 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) - oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych zeznań). 



•

•
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji (ustawa z dnia 10 maja 2018r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Podpis rodzica/opiekuna prawnego Podpis Kandydata 

....................................................... .......................................................

NA PODSTAWIE ZAZNACZONYCH W SYSTEMIE DODATKOWYCH KRYTERIÓW DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub

o stopniu niepełnosprawności kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Zapoznałam/ Zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.* TAK NIE
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