
Kolno, dnia ……………………………….…………… 

 

DYREKTOR 

I Licem Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Kolnie 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY  
(wypełn ić  d rukowanym i  l i t e ram i )  

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojej córki / mojego syna w roku szkolnym 

2021/2022 do klasy pierwszej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Adama Mickie-

wicza w Kolnie. 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Nazwisko  

Imię/ Imiona  

Data urodzenia  

PESEL  

Seria i nr paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 
(w przypadku braku numeru PESEL) 

 

Adres zamieszkania kandydata  

Telefon kontaktowy 
(podanie danych nie jest obowiązkowe) 

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) 
(podanie danych nie jest obowiązkowe) 

 

DANE MATKI / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

DANE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  



 

DANE DO REKRUTACJI 

Preferowane profile  

z rozszerzeniami 

W wybranych kratkach wpisać cyfry: 

1 – profil dla mnie najlepszy, 

2 – profil alternatywny. 

Politechniczny     matematyka, fizyka, j. angielski 

Przyrodniczy     matematyka, geografia, j. angielski 

Medyczny     biologia, chemia, j. angieski 

Ekologiczny     biologia, geografia, j. angieski 

Humanistyczny     j. polski, historia, j. angielski 

Społeczny     j. polski, WoS, j. angielski 

ZAŁĄCZNIKI 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

  (dostarczyć w ustalonym terminie) 

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

  (dostarczyć w ustalonym terminie) 

2 fotografie podpisane na odwrocie 

  (dostarczyć po przyjęciu do szkoły) 

Dodatkowo, jeśli posiada: 

1. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przed-

miotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub po-

nadwojewódzkim. 

2. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej/ orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego. 

Inne (mające wpływ na postępo-

wanie rekrutacyjne, wynikające z 

art. 150 – Prawa oświatowego) 

Wymienić: 

 

_____________________________________    _____________________________________ 

(podpis kandydata) 

 
        _____________________________________ 

        (podpisy rodziców – opiekunów prawnych)  

 

  



Klauzula informacyjna 
o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców 

w procesie rekrutacji 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 roz-

porządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) – zwanego dalej 

RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie z siedzibą przy ul. Wojska Pol-

skiego 34, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 26 61, adres email: zsp@powiatkolno.pl 

2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Panu/ Pani 

uprawnień, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – adres poczty elektronicz-

nej: iod@powiatkolno.pl  

3. Dane osobowe podane przez Pana/Panią będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiąz-

ku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j.) w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe Pana/ Pani oraz 

dane osobowe Pana/Pani dziecka mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom od-

biorców. Odbiorcami danych mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Dane osobowe Pana/ Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka pozyskane w celu rekrutacji do 

szkoły będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, tj.: 

a) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumen-

tacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 

w którym dziecko uczęszczać będzie do szkoły, 

b) dane osobowe kandydatów nieprzyjętych będą przechowywane przez okres roku, chyba że na 

rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postę-

powanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, do ich sprostowa-

nia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w przepisach RODO. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Da-

nych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych 

osobowych jest niezgodne z przepisami prawa. 

8. Podanie Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka w zakresie 

danych wymaganych przepisami prawa jest obowiązkiem ustawowym. W celu uczestniczenia 

w procesie rekrutacji jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych jest równo-

znaczne z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji. 

9. Pana/ Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka nie będą podlegały zautomaty-

zowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej wymienio-

nego celu. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

_____________________________________    _____________________________________ 

(podpis kandydata)                (podpisy rodzica – opiekuna prawnego) 

 

mailto:zsp@powiatkolno.pl
mailto:iod@powiatkolno.pl

