
WNIOSEK  O PRZYJĘCIE  

DO  4 – letniego LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (po szkole podstawowej) 

im. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 

 W PRZEWORSKU  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

 

Dyrektor 

 Liceum Ogólnokształcącego  

im. Króla Władysława Jagiełły 

ul. Szkolna 6 

37-200 Przeworsk  

 

Dane osobowe kandydata 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                         PESEL            Imię          Drugie imię 

   

                          Nazwisko                                     Data urodzenia/dz-m-rok/         Miejsce urodzenia 

 

Adres zamieszkania kandydata 

 

     
                                          Ulica   Nr domu                          Nr lokalu 

    -      
                       Miejscowość                                                       Kod                       Poczta 

   Województwo                        Powiat                                       Gmina                                Nr telefonu 

 

Szkoła Podstawowa do której uczęszczałem(am) (nazwa i adres) 

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

 
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/2020 do klasy pierwszej 

 

Deklaracja wyboru profilu klasy 

 

Nazwa klasy 
Przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym 

Zaznacz swój wybór 

znakiem (X) 
Klasa 

pierwszego 

wyboru 

Klasa 

rezerwowa 

politechniczna 
matematyka, fizyka 

oraz informatyka lub j. angielski 
      

matematyczno-geograficzna 
matematyka, geografia 

oraz informatyka lub j. angielski 
  

biologiczno-chemiczna 

(medyczna) 

biologia, chemia 

oraz język angielski lub matematyka 
  

psychologiczno-pedagogiczna 
język polski, biologia 

oraz  język angielski lub wos 
  

prawniczo-medialna 
język polski, historia 

oraz  wos lub język angielski 
  

 

 

      



 

Wstępna deklaracja wyboru języków obcych 

 

W szkole podstawowej uczyłem(am) się języków obcych: 

język  ..…...…………… □ - dla początkujących □- kontynuacja po szkole podstawowej 

język  ……..……...…… 
□ - dla początkujących □- kontynuacja po szkole podstawowej 

 język obcy nowożytny 
 

W szkole ponadpodstawowej wybieram jako drugi następujący język obcy:  

 ( głównym językiem nowożytnym w szkole we wszystkich klasach jest język angielski nauczany na 

różnych poziomach) 
 

język  niemiecki □  - dla początkujących □ - dla kontynuujących naukę 

język  francuski □  - dla początkujących ------------------------------------- 

 

Dane o rodzicach / prawnych opiekunach  kandydata 

 

Matka / prawna opiekunka Ojciec / prawny opiekun ** 

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko: 

Tel. kontaktowy: Tel. kontaktowy: 

Rodzic żyje: Rodzic żyje: 

 

 

 

………………………………………….                     ….. …………………………………. 
 podpis rodziców / prawnych opiekunów                                      podpis kandydata 

 

 

 

Deklaruję/nie deklaruję chęć udziału mojego dziecka w zajęciach z religii od roku 

szkolnego 2019/20. 

 
                                                                                                                                                                          

…………………………………………………. 

                                                                                                                    podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych zawartych w podaniu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb rekrutacji oraz celów statystycznych szkoły, a w razie konieczności udostępniania 

ich innym organom zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  2018 r., 

poz. 1000) przez cały czas trwania kształcenia w ZSOiZ w Przeworsku. 
Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć mojego dziecka z imprez i uroczystości szkolnych  

na stronie internetowej szkoły, w gazetkach szkolnych, w prasie, radiu i telewizji. 

 

 

 

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

                                                                                                  (podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 

                                                
 Wybór zaznacz znakiem X 
  niepotrzebne skreślić 



 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
Działając jako rodzic/ opiekun prawny dziecka ………………………………………………. oświadczam, że:  
 (imię i nazwisko dziecka) 

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 Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku. 

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, jakiej 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 (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 danych dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; 

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

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

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

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

Rozporządzenia RODO; 

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

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych 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 danych 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) (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 
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