
                                                                                                                

PODANIE O PRZYJĘCIE DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCU 

 

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego  

w Wągrowcu 

 

Proszę o przyjęcie mnie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. 

 

Dane kandydata (wypełnij czytelnie drukowanymi literami) 
 

Nazwisko ………………………………………………..……………………………………………… 

Imię / imiona:        ………………………………………               …………..…………………….….. 

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok)……………………………………….…….. 

Miejsce urodzenia …………………………………………..        Województwo ………………………………. 

PESEL  

Adres zamieszkania ………………………………………………….……………………………………………………. 

Numer telefonu komórkowego: …………………………………….  Adres e-mail: …………………………………….. 

 

Dane rodziców / prawnych opiekunów (wypełnij drukowanymi literami) 
 

 ojciec / prawny opiekun  matka / prawny opiekun  

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Numer telefonu komórkowego w 

razie konieczności kontaktu 
  

 

Wybieram profil (zaznacz wybór znakiem x w kratce po lewej stronie): 
 

*jeśli organizacja zajęć pozwoli, istnieje możliwość zamiany przedmiotu rozszerzonego z fizyki na chemię. 

 

Wybieram język obcy* (wybierz drugi język, zaznaczając wybór znakiem x w kratce po lewej stronie. Pamiętaj, że wybierając profil 

matematyczno-fizyczny oraz biologiczno-chemiczny – drugim językiem jest język niemiecki) 

 
 

Pierwszym – wiodącym językiem w 

każdym oddziale jest język angielski 

drugi (tylko jeden)* 

kontynuowany po szkole podstawowej od podstaw 

 j. niemiecki  j. francuski 

  j. rosyjski 

 

 

 pierwszy wybór (przedmioty rozszerzone)  drugi wybór (przedmioty rozszerzone) 

 matematyczno-fizyczny matematyka, fizyka* 

 

 matematyczno-fizyczny matematyka, fizyka 

  matematyczno-geograficzny matematyka, geografia 

 

 matematyczno-geograficzny matematyka, geografia 

  biologiczno-chemiczny biologia, chemia 

 

 biologiczno-chemiczny biologia, chemia 

  humanistyczny j. polski, historia  humanistyczny j. polski, historia 

 ogólny j. polski, biologia  ogólny j. polski, biologia 

 językowo-społeczny j. angielski, wos  językowo-społeczny j. angielski, wos 



 

Deklaracja rodzica 

Deklaruję, że syn/córka ………………………………………………………………………..  

                                                                      (imię i nazwisko dziecka) 

 

Będzie uczęszczał(a) na zajęcia:    religii  Tak / Nie *    lub  etyki     Tak / Nie * 
 

 Wychowania do życia w rodzinie    Tak / Nie * 

 

Dziecko nie posiada orzeczenia / posiada orzeczenie * o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

*właściwe podkreślić 

   ……………………………………………………………. 

           (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)   

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez I Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Wągrowcu na ul. Klasztornej 17a danych 

osobowych zawartych w niniejszym podaniu w celach: realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy kształcenia (podstawa z art. 6 

ust 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO w celach archiwalnych 

(dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu 

monitorowania obiektu (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych). 

 

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

    (podpis rodzica/prawnego opiekuna)                                    (podpis kandydata)   

             

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu danych 

osobowych ucznia zawartych w niniejszym wniosku oraz dodatkowych danych, takich jak: 

 Oznaczenie klasy Tak Nie 

 Fotografie ucznia wykonane w ramach życia szkolnego (wizerunek) Tak Nie 

 Nagrody, dyplomy, trofea itp., pamiątki opatrzone danymi ucznia Tak Nie 

Informacje o osiągnięciach, wynikach olimpiad i konkursów w celach: 

 Wykorzystania w ramach wystaw dotyczących szkoły Tak Nie 

 Wykorzystania w ramach wydawnictw i publikacji poświęconych szkole Tak Nie 

 Wykorzystanie w ramach cyfrowych mediów społecznościowych szkoły Tak Nie 

      

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

                                                                    (podpis rodzica/prawnego opiekuna)                                                  (podpis kandydata) 

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. U.E.L. z 2016 r. Nr119 poz. 1): 

 administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów jest I Liceum Ogólnokształcące im. 

Powstańców Wlkp. z siedzibą w Wągrowcu na ul. Klasztornej 17a, kontakt email: lo_wagrowiec@poczta.onet.pl, reprezentowane 

przez dyrektora Macieja Patelskiego, 

 administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych 

osobowych, korzystając z adresu email: biuro@iodopila.pl, 

 dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

 dane osobowe przechowywane będą przez czas pobierania nauki oraz na czas wymagany przepisami Ustawy o systemie oświaty, 

 każdy uczeń i opiekun prawny posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, 

 każdy uczeń i opiekun prawny posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem, 

 w związku z przetwarzaniem danych uczeń i / lub opiekun prawny  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

 administrator nie zamierza przekazywać danych uczniów ani opiekunów prawnych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych, 
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 dane osobowe uczniów i opiekunów prawnych mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami 

prawa, 

 w oparciu o dane osobowe uczniów i opiekunów prawnych administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania (badania upodobań, przyzwyczajeń), 

 podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw. 

 

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

                                                                    (podpis rodzica/prawnego opiekuna)                                                  (podpis kandydata) 

 

 

Informacja o spełnieniu ustawowych kryteriów rekrutacyjnych określonych w art. 131 ust. 2 upo. (kryteria rekrutacji 

związane z niżej podanymi danymi określa Regulamin rekrutacji – rozdział III pkt. 12, dostępny na stronie internetowej 

szkoły, a także w sekretariacie szkoły):  

 

Lp. Kryterium rekrutacyjne Wymagany dokument Czy kryterium 

zostaje zgłoszone do 

oceny? 

1. Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności kandydata  

2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bądź 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr123 

poz.776 ze zm.) 

 

3. Niepełnosprawność jednego z 

rodziców kandydata lub obojga 

rodziców 

  

4. Niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata 

  

5. Samotne wychowywanie kandydata 

w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu, oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem 

 

6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 111 ze zm.) 

 

 

Do wniosku załączam oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów z punktów: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Dane osobowe podane w podaniu oraz dołączonych do niego załączników zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych 

z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo oświatowe. W tym zakresie 

wnioskodawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Obowiązek podania danych wynika z art. 160 upo.   

 

 

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

                                                                    (podpis rodzica/prawnego opiekuna)                                                  (miejscowość, data) 


