
Szkoła wyboru:                             Podanie należy wypełnić pismem drukowanym 
 

Jestem uczniem SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr: 
 

 w               

Nazwisko: 
                          

Pierwsze imię: 
            

   Drugie imię: 
          

Nr tel. ucznia 
            

 
          

Data urodzenia: 2 0 
r r - 

m m - 
d d PESEL: 

           

Miejsce urodzenia: 
                          

Gmina miejsca 
urodzenia: 

                          

Województwo 
miejsca urodzenia: 

                          

 
                          

Adres zamieszkania ucznia: Kod: 
  

- 
   

Poczta: 
            

Miejscowość: 
                    

Ulica, numer domu, numer mieszkania: 
                

/ 
   

Gmina: 
                    

Powiat: 
                    

Województwo: 
                    

Informacje o rodzicach/opiekunach prawnych 
Nazwisko matki : 
 

                           

Imię matki:                  

Opiekun prawny: Tak Nie 
Nr tel. matki                     

Miejscowość: 
                           

Kod: 
  

- 
   

Poczta: 
                 

Ulica, numer domu, 
numer mieszkania: 

                       

/ 
   

Gmina: 
                           

Powiat:                            

Województwo:                            

Nazwisko ojca:                            

Imię ojca:                  
Opiekun prawny: Tak Nie 

Nr tel. ojca                  

   

Miejscowość: 
                           

Kod:   -    Poczta:                  

Ulica, numer domu, 
numer mieszkania: 

                       

/ 
   

Gmina: 
                           

Powiat:                            

Województwo: 
                           

Nazwisko opiekuna 
prawnego: 

                           

Imię opiekuna 
prawnego: 

                 

Opiekun prawny: Tak Nie 

Nr tel. opiekuna prawnego 
                 

   

Miejscowość: 
                           

Kod:   

- 
   Poczta:                  

Ulica, numer domu, 
numer mieszkania: 

                       

/ 
   

Gmina: 
                           

Powiat:                            

Województwo: 
                           



 

Wyrażam chęć podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym  
im. T. Kościuszki  w  Turku w klasie o nazwie: (zaznacz X) 
 

 

Klasa Przedmioty nauczane w zakresie 
rozszerzonym 

Klasa 
I 

wyboru 

Klasa 
II 

wyboru 
A humanistyczna  j. polski, historia, wos   

B humanistyczno - przyrodnicza  j. polski,  j. angielski,  biologia   

C biologiczno-chemiczna  biologia, chemia  
 

  

D biologiczno-chemiczna  biologia, chemia, matematyka 
 

  

E matematyczno - fizyczna  matematyka, fizyka,  informatyka  
 

  

F matematyczno - geograficzna 
 

 j. angielski, matematyka, geografia   
  

  

G lingwistyczna geografia, j. angielski, j. niemiecki 
  

  

H biologiczno-chemiczna biologia, chemia, matematyka   

I ogólna geografia, j. angielski, j. polski    

 
1.We wszystkich klasach pierwszych językiem obcym obowiązkowym jest j. angielski.  
2.W klasie lingwistycznej drugim językiem obowiązkowym jest j. niemiecki, – poziom 
rozszerzony 
     * grupa językowa zostanie utworzona przy liczebności minimum 12 uczniów 
3. W pozostałych klasach drugi język obowiązkowy do wyboru z : j. niem. j. franc. j. ros. 
 
Lp.  Wpisać wybrany język obcy  
1. I język  język angielski 
2. II język   
 
 
 
………………. 2021r.                                                     ……………………………………….. 
        data                                                                                                           czytelny podpis ucznia 
 
 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych  
I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w  Turku z siedzibą w Turku, ul. Kościuszki 4, 62-700 Turek  w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dot. przyjęcia na pierwszy rok nauki.  
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  
i prawie ich poprawiania. 
4. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w przypadku odmowy przyjęcia na pierwszy rok nauki powyższy 
kwestionariusz zostanie zwrócony kandydatowi.  

 
        …………………………                                                         ……………………………………………… 
        Podpis ucznia                                                                       Podpis rodzica lub prawnego opiekuna 
 
 
W załączeniu: 2 zdjęcia 
 
 



………………………………………………………… 
Imię i nazwisko ucznia szkoły podstawowej 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że: 

1. Administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci  jest Dyrektor                 
I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w  Turku z siedzibą w Turku, ul. Kościuszki 4, 62-
700 Turek. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą  się Państwo  
skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@osdidk.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:  

a. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.                   
1 lit. c) RODO) w związku z realizacją  zadań dydaktycznych, wychowawczych                               
i opiekuńczych Szkoły określonych w przepisach prawa: takich jak realizacja procesu 
nauczania, ewidencjonowanie uczniów na potrzeby procesu nauczania, prowadzenie 
dziennika lekcyjnego, realizacja zajęć dodatkowych, zadań z zakresu BHP, żywienia uczniów, 
wypożyczania książek z biblioteki szkolnej, realizacji zajęć w świetlicy szkolnej. 
Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. Prawo oświatowe. Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, co oznacza, że są Państwo 
obowiązani do podania danych. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością 
realizowania zadań oświatowych wobec ucznia; 

b. art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO tj.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych             
w jednym lub większej liczbie określonych celów, w tym: promowania działalności Szkoły 
oraz osiągnięć i umiejętności uczniów  na przykład poprzez wykorzystanie                                         
i rozpowszechnianie  wizerunków uczniów utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących. 
Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje 
niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań 
oświatowych placówki. 

c. art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem 
monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa  uczniów, pracowników oraz mienia 
placówki, ; 

d. art. 9 ust. 2 pkt c) RODO – t.j.  niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której 
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub 
prawnie niezdolna do wyrażenia zgody. 

4. Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania 
na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych.  

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz szkoły  usługi 
informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane 
odpowiednim organom publicznym.  

6. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci, będą przechowywane przez okresy określone                    
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody 
przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 
Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa  dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na 
mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego. 

………………………………………………. 
          ( Data i podpis  rodziców / opiekunów prawnych) 


