
nazwa szkoły podstawowej 

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  
do  Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy 

 na rok szkolny 2022/2023 

A.  Adresat wniosku i lista preferencji 

Ubiegam się o przyjęcie do klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy do oddziału według 
poniższej kolejności preferencji: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e 

Kolejność 
preferencji 

Wybieram 
oddział: 1a, 1b, 

1c, 1d*, 1e 

Wybieram ze świadectwa  

 przedmiot 
punktowany 

język obcy  

1.    

2.    

3.    

 
Przedmioty punktowane w zależności od profilu:- 
                                                         kl.a-(historia); b-(fizyka); c(biologia, chemia); d- (geografia, wos); e-(geografia) 
 
*UWAGA! Do klasy 1d obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych. Złożenie wniosku z wyborem klasy 
1d bez względu na kolejność preferencji jest jednocześnie deklaracją przystąpienia do sprawdzianu 

B. Liceum Ogólnokształcące w Trzebnicy jest moim (zaznacz krzyżykiem) 

1.wyborem                                    2.wyborem                                  3. wyborem 

C.  Dane osobowe kandydata/ kandydatki 

D A N E  I D E N T Y F I K A C Y J N E   

imiona  

nazwisko*  

PESEL* 

           

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

Data urodzenia* 
dzień miesiąc rok 

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2) 

imię*   

nazwisko*   

telefon kontaktowy   

adres e-mail   

Wypełnia LO 

Nr ewidencyjny  



A D R E S Y  Z A M I E S Z K A N I A  

 dziecko matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2) 

miejscowość*    

ulica*    

nr domu* nr mieszk.*       

kod pocztowy*    

poczta*    

 
C. Dodatkowe informacje o kandydacie/kandydatce 

 

  

Kandydat/kandydatka ma problemy zdrowotne, 
ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia 
ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym publicznej poradni specjalistycznej. 

    TAK          NIE 

 
Kandydat(ka) spełnia jedno lub więcej kryteriów wymienionych w art. 131 ust.2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r.  poz.910)zgodnie z art. 134 
ust.4: 

1. Wielodzietność rodziny kandydata/ki    TAK               NIE        

2. Niepełnosprawność kandydata/ki    TAK               NIE        

3. Niepełnosprawność jednego/obojga rodziców kandydata/ki    TAK              NIE        

4. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata/ki    TAK              NIE        

5. Samotne wychowywanie kandydata/ki w rodzinie    TAK              NIE        

6. Objęcie kandydata/ki pieczą zastępczą    TAK              NIE        

Właściwą odpowiedź proszę zakreślić 

D. Oświadczenia dotyczące treści wniosku 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) ogłoszono dnia 22 maja  2020 r., obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. 
obejmujących zasady przyjmowania dzieci i młodzieży  do publicznych  przedszkoli i szkół oraz zasadami 
wprowadzonymi przez starostwo  jako organ prowadzący oraz statutem placówki, do której kierowany jest 
niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej 
niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach. 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania kandydata(ki) do szkoły będę zobowiązany(a) 
potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. 
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli ww. terminie oznacza wykreślenie kandydata(ki) z listy 
zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole.  

 

…………………………………….. 

miejsce, data 

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

podpis kandydata(ki)                                                                 podpisy rodziców/opiekunów prawnych 



 
 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 
Działając jako rodzic/ opiekun prawny dziecka ……………………………………………………………. oświadczam, że  
przyjmuję do wiadomości informację, iż z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. 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. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem 

udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka:  

 
I. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Liceum Ogólnokształcące  1 w Trzebnicy  

 

II. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony 

jest co najmniej jeden z poniższych warunków:  

1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów;  

2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;  

3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  

4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;  

5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi;  

6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, 

której dane dotyczą, jest dzieckiem.  

 
III. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 
r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia RODO);  

2. wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);  

3. marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku 
szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).  

 

IV. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt III celów przetwarzania, tj.:  
1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - przez okres do czasu ich wypełnienia;  

2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 

interesów szkoły stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania;  

3. w zakresie marketingu i promocji szkoły – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.  
 

V. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:  

1. prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;  

2. prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;  

3. prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;  

4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;  

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;  

6. prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.  

 

 

 
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub dziecka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 

RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. W przypadku 

uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 

r. do organu będącego jego prawnym następcą.  

 
 

 

 
 

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

miejscowość i data                                                                                                                podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 


