Dąbrowa Górnicza, dnia ………………..........
……………………………………………..
imię i nazwisko rodzica
……………………………………………..
Ulica, nr
……………………………………………..
Kod, miejscowość
……………………………………………..
Telefon
……………………………………………..
(PESEL) kandydata
Do Komisji Rekrutacyjnej
I Liceum Ogólnokształcącego
im. W. Łukasińskiego
41-300 Dąbrowa Górnicza

PODANIE
Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej córki/syna
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
(imię i nazwisko)
do klasy I o profilu:………………………………………………………………………………….………………………………….
Aktualnie została/został przyjęta/przyjęty* do : ………………………………………………..…….……………….
………………………………………………………………………………………………………..….......................................
Aktualnie nie została/nie został zakwalifikowana/zakwalifikowany do żadnej szkoły*.
Uzasadnienie podania:
……………………………………………………………….……………………………………....……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………..
Podpis Rodzica

* zaznaczyć właściwą odpowiedź

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016r. poz. 195),
administratorem danych jest

dyrektor szkoły wymienionej we wniosku. Mam świadomość

przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 i 2281 oraz
z 2016r. poz. 195) w związku z art. 10 ust. 10, art. 11, art. 15, art. 20s, 20t, 20z i 20ze ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35, 64 i 195) oraz
art. 71b ust. 2 i ust. 5b, 5c ustawy o systemie oświaty.
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015r. poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35, 64 i 195). Wiem, że mogę odmówić podania
określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji
do

szkoły

lub

brakiem

możliwości

skorzystania

z

uprawnienia

do

pierwszeństwa

w kwalifikacji.
Dane osobowe zawarte we wniosku

będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia

postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej. Oświadczam, że podane dane są
zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………..……,

dnia ………………………………………….

(miejscowość)

………………………………………
podpis kandydata

…………………………………
podpis rodziców/opiekunów prawnych

