
                    Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu     
  

Golub-Dobrzyń, dnia ………………………………  

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

……………………………………………..............................……….....  
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata  
  
……………………………………………..............................……….....  

……………………………………………..............................……….....  
Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji  
  

             

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego      
im. Anny Wazówny   

     w Golubiu-Dobrzyniu  

   

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej liceum  
  

  Dane osobowe kandydata i rodziców  
1.  Imię/imiona i nazwisko kandydata     

2.  Data  i miejsce urodzenia kandydata    

3.  PESEL kandydata  

 
4.  Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata  

  
  

Matki  
  

Ojca    

  

5.  Adres miejsca zamieszkania  rodziców* 
i kandydata   
*pod terminem „rodzice” – należy także rozumieć 

prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem  

kod pocztowy    

miejscowość    

ulica     

numer domu /numer 

mieszkania  
  

6.  Adres poczty elektronicznej  i 

numery telefonów rodziców 

kandydata, o ile je posiadają  

  
Matki  

telefon do kontaktu  
  

  

adres poczty elektronicznej    

  

  

Ojca  

telefon do kontaktu  
  

  

adres poczty elektronicznej  

  

  

  

Proszę o przyjęcie mojego dziecka   

  

………………………………………………………………………………………………………….. w roku 
szkolnym 2021/2022 do klasy pierwszej liceum.   

                  
                  



                    Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu     
  

W liceum wybieram klasę (w kratkach proszę wskazać pierwszy i drugi wybór, wpisując odpowiednio 1, 2 – 

należy dokonać przynajmniej jednego wyboru).  

*podkreśl właściwą opcję wyboru   
Liceum ogólnokształcące o rozszerzeniu:  
  

 politechnicznym (z rozszerzeniem j . angielskiego, matematyki, fizyki lub informatyki),  

 biologiczno - chemicznym (z rozszerzeniem j. angielskiego, biologii, chemii),  

 humanistyczno - medialnym (z rozszerzeniem j. angielskiego, j. polskiego, historii lub geografii),  

 mundurowym (z rozszerzeniem j. angielskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie).  

W szkole podstawowej  uczyłem(am) się języka obcego: ......................................................  

                                                                    

W liceum  wybieram dwa języki obce:  

• kontynuacja (obowiązkowo) – ......................................................................  

• do wyboru (należy wybrać jeden język i poziom – niepotrzebne skreślić)  

język niemiecki  – podstawa / kontynuacja  

język rosyjski   – podstawa / kontynuacja  

  

Wniosek o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej liceum składam do następujących szkół (proszę podać 

pełną nazwę maksymalnie trzech szkół, począwszy od szkoły najbardziej do najmniej preferowanej)  

  

1. ………………………………………………………………………………………….  

2. ………………………………………………………………………………………….   

3. ………………………………………………………………………………………….  

  

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

         (podpis kandydata)  
Oświadczenia wnioskodawcy  
  
Oświadczam, ze podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 1   
  

  

 ......................................................           ......................................................  
data                                                                       czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata  

  
  
  

Załączniki:  

1. 2 podpisane fotografie;  

2. Zaświadczenie o osiągnięciach szkolnych (konkursy) i w zawodach sportowych;  

3. Zaświadczenie o wyniku egzaminu po szkole podstawowej.   

 
1 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - klo, składając /zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
  



                    Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu     
  

  

Informacja rodzica:  

  

Informuję, że mój syn/córka …………………………………………………………………………………………  
     imię i nazwisko dziecka  

  

posiada opinię/orzeczenie  / nie posiada opinii/orzeczenia  wystawionego przez Poradnię  Psychologiczno-
Pedagogiczną.  

  

    

   ..............................................  
     czytelny podpis rodzica  
   

  

Klauzula informacyjna   

  
Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 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- RODO) -, ,Rozporządzenie” informuję, że:   

1. Administratorem danych jest  Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny  w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowany przez 
Dyrektora z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-Dobrzyniu tel.:+48 56 683-54-50 adres e-mail: 
sekretariat@wazowna.pl  

  
2. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust.1 litera c Rozporządzenia, 
związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego do szkoły na podstawie art.134 ust.1 Ustawy  z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz.996 za zm.) oraz art.9 ust.2 lit. g. RODO w związku z art.149 i 
150 ustawy Prawo Oświatowe określające zawartość wniosku o przyjęcie do szkoły.  

  
3. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji niepodanie 

danych może skutkować odmową przyjęcia ucznia do szkoły.  
  
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania,  prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

  
5. Dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na 

podstawie przepisów prawa.  
  
6. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail:  
iod@golub-dobrzyn.com.pl,  
  
7. Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres  1 roku zgodnie z ustawą Prawo 

Oświatowe (Dz.U z 2017 r., poz.59) art. 160 ust.2., uczniów którzy nie podjęli nauki, w innym wypadku przez okres 
nauki ucznia w szkole.  

  
8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.   
  
9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.  

  

  

  

  




