Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły
ul. Krotoszyńska 121, 63-430 Odolanów
tel/fax: (62) 733-13-16, e-mail: liceum@odolanow.pl
Odolanów, ________________________

Wniosek* o przyjęcie do klasy pierwszej
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie
w roku szkolnym 2022/2023
1.

Dane kandydata

Imię (imiona)
Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL (jeśli brak podać numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość)
Adres zamieszkania (ulica nr domu, miejscowość, kod pocztowy, poczta)
Adres zameldowania jeśli jest inny (ulica
nr domu, miejscowość, kod pocztowy, poczta)
E-mail ucznia
Imię i nazwisko matki / opiekuna
Imię i nazwisko ojca / opiekuna
Numer telefonu i e-mail matki / opiekuna
Numer telefonu i e-mail ojca / opiekuna
Ukończona szkoła (wpisać np. Szkoła Podstawowa w… i podać miejscowość)
2.
Wybieram klasę o profilu:
zaznacz krzyżykiem
A. Turystycznym (przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski,
matematyka lub informatyka)
B. Humanistycznym - (przedmioty rozszerzone: j. polski, historia,
wiedza o społeczeństwie)
3.
Wybieram dwa obowiązkowe języki obce:
wpisz 1 przy języku wiodącym,
wpisz 2 przy języku dodatkowym
Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański
4.
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie jest dla mnie
szkołą …………… wyboru (należy wpisać cyfrę według kolejności wyboru).
Załączniki:
1. 2 zdjęcia.
2. Klauzula informacyjna.
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
5. Orzeczenia i opinie wydane przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną - jeśli uczeń posiada.
6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (wraz z dokumentem potwierdzającym ten stan) - w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.
7. Zaświadczenia o wynikach olimpiad przedmiotowych lub konkursów.

____________________________
podpis rodzica/opiekuna

____________________________
podpis ucznia

*Wniosek można złożyć w formie elektronicznej (e-mail) lub do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły.

Klauzula informacyjna procesu rekrutacji
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
– Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie
Na podstawie art. 13 oraz art. 14 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 informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych Państwa jest Zespół Szkół Ogólnokształcących z
siedzibą w Odolanowie, ul. Krotoszyńska 121 reprezentowany przez dyrektora Ewę
Wieję.

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: e-mail: wd_iod@odolanow.pl
3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego do Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Odolanowie na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c, e,
oraz art. 9 lit. b i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016.

4.

Dane osobowe będą przechowywane w czasie nie dłuższym niż pół roku w przypadku
negatywnego zakończenia procesu rekrutacyjnego, lub przez okres trwania nauki w
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Odolanowie w przypadku pozytywnego
rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego.

5.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do prezesa UODO, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jak również ustawy z dnia 10
maja 2018 r. i innych przepisów wykonawczych do ustawy.

6.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych oraz w
celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jest obowiązkowe,
pozostałych przypadkach jest dobrowolne, nie podanie danych osobowych może
skutkować odmową uczestnictwa procesie rekrutacyjnym.
Podpis rodzica:

