
………………………..         …..……..............................,  ……......................  
      (Pieczęć szkoły podstawowej)        (miejscowość)    (data) 

 

Wniosek  

o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety 

w Szczecinku 

Informacje osobowe kandydata: 

1. Imiona, nazwisko: ...................................................................................................................................                   
    (drukowanymi literami) 

2. Data urodzenia:      .......................        ...................................................            ....................... 
                   (dzień)                     (miesiąc – słownie)      (rok) 

3. Miejsce urodzenia: ............................................................       ............................................................... 
        (miejscowość)       (województwo) 

 
4. PESEL:   

 
5. Imiona i nazwiska rodziców: .................................................................................................................... 

6. Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata: ................................................................................ 

…………….................................................................................................................................................... 
(kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

7. Adres i numery telefonów rodziców: .......................................................................................................  

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

Szkołę wybieram jako: pierwszą, drugą, trzecią      (właściwy wybór podkreślić) 

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej 4-letniego liceum*: 

w kolejności: klasa rozszerzone przedmioty 

I wybór   

II wybór   

 
Wybieram języki obce: 

I język obcy (nauczany w szkole podstawowej) .............................................................................................. 

II język obcy*  ....................................../................................... poziom ............................................................. 
                      ( podać dwie propozycje języka obcego)          (początkujący albo kontynuacja) 

 

* w przypadku braku odpowiedniej ilości kandydatów przy I wyborze klasy/grupy drugiego języka lub przy nadmiarze kandydatów, komisja 

zastrzega sobie prawo przydzielenia kandydata do klasy/grupy językowej wskazanej przy II wyborze 
 
 

...........................................................             ..................................................... 
     (podpis kandydata)         (podpisy rodziców – opiekunów)   

       

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji 
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str. 1) informujemy o 
przetwarzaniu danych osobowych. 
Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w celu rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do szkoły, w ramach postępowania 
rekrutacyjnego prowadzonego w oparciu o przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 149 i 
art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.). 

 

...........................................................             ..................................................... 
      (podpis kandydata)         (podpisy rodziców – opiekunów)    

           


