Żelechów, dnia …………………. 2022 r.

Wniosek o przyjęcie kandydata
do Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie
WYBÓR KLASY
Klasa
Ia – prawno-psychologiczna
w kolejności

Ib – ratowniczo-medyczna
Ic – lingwistyczno-vlogerska

I wybór

II wybór

Drugi obowiązkowy język
obcy:

Mundur:










TAK

Ia
Ib
Ic




Ia
Ib
Ic



policyjno-wojskowy
pożarniczy



NIE



jęz. niemiecki – nauka od
początku
jęz. niemiecki
kontynuacja
jęz. rosyjski kontynuacja

DANE IDENTYFIKACYJNE
Imię
Nazwisko
Data urodzenia

…………………….
dzień

…………………….
miesiąc

…………………….
rok

Miejsce urodzenia
PESEL

DANE ADRESOWE KANDYDATA
Adres
zamieszkania
Kraj
Województwo

Ulica

Powiat

Nr budynku

Gmina

Kod
pocztowy

Miejscowość

Poczta

Nr lokalu

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej.
Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów wymienionych w art. 131 ust.
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.
1148 z późn. zm., z 2020 r. poz. 374) zgodnie z art. 134 ust.4:
wielodzietność rodziny kandydata
niepełnosprawność kandydata
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Matka/opiekunka prawna
Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Adres zamieszkania
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta

Ojciec/opiekun prawny

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1148 z późn. zm.) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez dyrektorami
szkół, do których kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji
rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzenia okoliczności wskazanych w powyższych
oświadczeniach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania kandydata do szkoły będę zobowiązany(a) potwierdzić
wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość,
że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca
w szkole.

…………………………………………
podpis kandydata

…………………………………………………….
podpisy rodziców/prawnych opiekunów

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przysługujące prawa
Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich sprostowania lub
usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto
przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do
wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną
przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na
podstawie art. 20 RODO.
Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy
prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym,
o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia
zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę
odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do jednostki nie
zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
Dobrowolność podania danych
Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem
umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do jednostki lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na
podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w szczególności
uregulowań art. 150 tej ustawy. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w
procesie rekrutacji do jednostki, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających
spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest koniecznie, aby móc korzystać z tych kryteriów.
Kontakt z administratorem lub inspektorem ochrony danych
Kontakt z Administratorem danych oraz Inspektorem ochrony danych dla poszczególnych jednostek (wskazanych na liście
preferencji) jest możliwy za pomocą danych prezentowanych w poniższej tabeli. Należy pamiętać, iż dane te służą wyłącznie do
kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie
udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie edukacyjnej, statusie wniosku,
punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.
Nazwa szkoły

Dane Administratora Danych i kontakt do IOD

Dane Administratora Danych:
Liceum Ogólnokształcące
im. Joachima Lelewela
w Żelechowie

Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
w Żelechowie,
ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów,
tel. 25 754 10 34,
email: lo_zelechow@poczta.onet.pl
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
l.bogucka@garwolin-starostwo.pl

