
dnia - -

DANE OSOBOWE KANDYDATA / KANDYDATKI
imię drugie imię

nazwisko PESEL

data urodzenia miejsce urodzenia

- -

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA / KANDYDATKI
ulica/miejscowość nr domu nr lokalu

kod pocztowy miejscowość województwo

-
gmina powiat numer telefonu kandydata / kandydatki

Szkoła podstawowa, do której uczęszcza kandydat / kandydatka
nazwa szkoły podstawowy miejscowość

gmina powiat województwo

(proszę podać maksymalnie 2 klasy, wpisując w kreteczkę obok jej nazwy numer w kolejności w jakiej chciałbyś /chciałabyś się do nich dostać)

A

B

C

D

E

F

Wszyscy uczniowie I LO (z wyjątkiem innego wyboru w kl. C) uczą się j. angielskiego jako pierwszego j. obcego.

O ile to możliwe, jako drugiego jezyka obcego chciałbym / chciałabym uczyć się: ………………………………………………

imię nazwisko imię nazwisko

telefon kontaktowy telefon kontaktowy

adres e-mail  adres e-mail  

j.polski, historia, wiedza o społeczeństwie

biologia,chemia,geografia

matematyka, fizyka, informatyka

matematyka, geografia, j. angielski / j. niemiecki*

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej, w której podstawa programowa będzie realizowana     

w zakresie rozszerzonym z następujacych przedmiotów:

PRZEDMIOTY, realizowane w zakresie rozszerzonym

1

matematyka, fizyka, informatyka

biologia, chemia, fizyka

Lp.

2

KLASA

3

4

5

6

data (dd-mm-rrr)miejscowość

PODANIE O PRZYJĘCIE

 DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

w RADZYNIU PODLASKIM (cykl 4-letni)

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA
Dane matki/opiekuna prawnego kandydata Dane ojca/opiekuna prawnego kandydata

Adres matki/opiekuna prawnego kandydata                                                

(jeżel i  jes t inny niż adres  zamieszkania  kandydata )

Adres ojca/opiekuna prawnego kandydata                                                

(jeżel i  jes t inny niż adres  zamieszkania  kandydata )

 

 
 

  

 

 
 

  

                Podpis rodziców / opiekunów prawnych                                                   Podpis kandydata / kandydatki 
 

  



Czy dziecko posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej?                         

□ TAK***                  □ NIE 

Czy dziecko posiada orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej?               

□ TAK***                  □ NIE 

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania o Niepełnosprawności?   
□ TAK***                  □ NIE 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że dane przedłożone  

w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły  
o zmianie danych zawartych we wniosku.  

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody** na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji do I Liceum 
Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim.  

podpis rodzica /opiekuna prawnego 
     

  
 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody** na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim oraz 

związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach przez cały cykl kształcenia. Ponadto 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*  na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko w celu informacji i promocji szkoły. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody**  na udział w badaniu losów absolwentów  I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim.  

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Deklaruję, że mój syn/córka** będzie uczęszczał/a na lekcje: 

etyki

religii

 

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

   *  wybrane podkreślić 

 **  niepotrzebne skreślić 

*** należy dołączyć kserokopię dokumentu 

 

INFORMACJA 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią/Pana, że:  

• administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim; 

• z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail iodolo@loradzyn.pl; 

• dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zgłoszenia do szkoły, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO oraz art. 151.1 ustawy Prawo oświatowe;  

• podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przyjęcia do szkoły;  

• dane będą przechowywane przez okres edukacji a w zasobach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami u administratora danych;  

• przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;  

• może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO. 

 
 

Podanie do szkoły należy złożyć w terminie:  od 8  kwietnia  do 15  maja  2019 r. 


