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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BARCINIE 

                                         ul. Polna 1, 88-190 Barcin 

                                                  tel./fax. 52 883-23-92 www.zsbarcin.pl 
e-mail: sek.lo@zsbarcin.pl 

……………………………………….……….………….                  
Imię i nazwisko wnioskodawcy–rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

………………………………………………………….. 

………………………………………………..………... 
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

 
 

              Dyrektor 
           Zespołu Szkół w Barcinie 

        Liceum Ogólnokształcące 

 ul. Artylerzystów 13 

 88-190Barcin 

 
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego 

 
Dane kandydata1: 
1. Imię/imiona 

 
2. Nazwisko  
 
3.  Data i miejsce                                     

urodzenia                        dzień                 miesiąc                       rok                                                     miejsce urodzenia 
4. Pesel 

 
5. Adres zamieszkania2                        
                                                             gmina                                                                               ulica                                       nr domu   nr lokalu 
                                                                    
 
    miejscowość                                                         kod pocztowy                                 poczta    

Dane rodziców / opiekunów prawnych kandydata 
ojciec / opiekun prawny1: 
1. Imię 
 
2. Nazwisko                           
  
3. Adres zamieszkania2                        
                                                             gmina                                                                               ulica                                       nr domu   nr lokalu 
                                                                    
 
    miejscowość                                                         kod pocztowy                                 poczta    

4. Adres poczty elektronicznej      
i numer telefonu                                       adres poczty elektronicznej                                                        numer telefonu    
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 matka / opiekun prawny1: 
1. Imię                                     
 
2. Nazwisko                            
  
3. Adres zamieszkania2                        
                                                             gmina                                                                               ulica                                       nr domu   nr lokalu 
                                                                    
 
    miejscowość                                                         kod pocztowy                                 poczta    

4. Adres poczty elektronicznej        
i numer telefonu                                       adres poczty elektronicznej                                                        numer telefonu 

                                               
  1 Zakres danych osobowych kandydata i rodziców, które są pozyskiwane przez publiczną szkołę ponadpodstawową we wniosku jest zgodny z art. 150 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe. 
  2Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

http://www.zsbarcin.pl/
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                             Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego 
w roku szkolnym  2021/2022 

 

 
o profilu ogólnokształcącym z przedmiotami rozszerzonymi (na przedmioty w zakresie rozszerzonym 
wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w czteroletnim okresie nauczania składają się: 
język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, biologia, chemia, 
fizyka, matematyka oraz informatyka). 
 
Wybieram 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: 
 
- ……………………………………………………………………………………. 
 
- ……………………………………………………………………………………. 
 
Zamierzam uczyć się następujących języków (zaznacz wybrane): 

kontynuacja po szkole podstawowej:  

      angielski,  
      niemiecki,  
      rosyjski. 
 

drugi z wyboru: 

      angielski,  
      niemiecki,  
      rosyjski. 

 

 

 

 
 

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół ponadpodstawowych3 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej 
publicznej szkoły ponadpodstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od 
najbardziej do najmniej preferowanych4 
 
 

                                                                                                                            Pierwszy wybór 

Nazwa publicznej szkoły     
ponadpodstawowej:                
 
Miejscowość:                            
 

                                                                                       Drugi wybór 

Nazwa publicznej szkoły       
ponadpodstawowej:                
 
Miejscowość:                                  
 

                                                                                                             Trzeci wybór 

Nazwa publicznej szkoły       
ponadpodstawowej:               
 
Miejscowość:                            
 

 
 
 

                                                           
3 Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół, chyba, że 

taką możliwość dopuści organ prowadzący. 

4  Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, wniosek powinien zawierać wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanych. Wnioskodawca jest zobowiązany podać taką informację w treści wniosku. 
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Informacja o spełnianiu dodatkowych kryteriów 
 
Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego 
kryterium, napisz TAK i dołącz do wniosku właściwy dokument lub oświadczenie potwierdzające spełnianie 
tego kryterium. 
 
 
L.p. 

 
 

Kryterium dodatkowe 
- jeżeli występuje 

 
1 

Rodzaj dokumentu, który należy dołączyć do wniosku, w 
celu potwierdzenia spełnienia przez kandydata danego 

kryterium 
2 

Zgłoszenie 
kryterium do oceny 

Tak*) 
3 

1. wielodzietność rodziny 
kandydata 1)  

oświadczenie o wielodzietności rodziny 
kandydata  

 

2. niepełnosprawność kandydata  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych – oryginał, notarialnie poświadczona 
kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z 
dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata  

 

3 niepełnosprawność jednego  
z rodziców kandydata  

 

4 niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata  

 

5 niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata  

 

6 samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie 2)  

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu – oryginał, 
notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony 
odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem,  
 

 

7 objęcie kandydata pieczą 
zastępczą  

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo 
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata  
 

 

 
1) rodzina wychowująca troje i więcej dzieci  
2) wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem  
 

 
 
Składający oświadczenie będące załącznikiem do niniejszego wniosku jest obowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli o następującej treści:  
 
 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”  
 
 

____________________________________  
podpis rodzica /opiekuna prawnego kandydata  
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), 

zwanego dalej „RODO” 

Informuje, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół w Barcinie  
(adres: ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin, nr kontaktowy 52-383-23-92, e-mail: sek.lo@zsbarcin.pl). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 
inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 
150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do publicznej 
szkoły ponadpodstawowej oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 
rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci 
niepełnosprawnych, a także art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i 
dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.  

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej 
dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.  

5. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane 
osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 
rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły. Dane 
osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole 
przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, lub szkoły została wniesiona skarga do sądu 
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

6. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania 
ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 
określonych w art. 18 RODO.  

7. W ramach 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.  

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie 
rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie 
z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem 
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości 
zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi1.  

9. Podanie danych osobowych zawartych w treści wniosku oraz dołączenie stosownych dokumentów jest obligatoryjne  
i znajduje podstawę w przepisach ustawy Prawo oświatowe.   

 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z w/w informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych 
moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 

 
……………………………………………………………..       …….………………………………………………………………………………………………………………. 
                      Data             Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata  

 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ moich dzieci 
uczęszczającego/jących do Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie, a także moich i członków mojej rodziny pozostających 
we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 
 

 
……………………………………………………………..       …….………………………………………………………………………………………………………………. 
                      Data             Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata  

 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie przez szkołę kopii orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej do organu prowadzącego, co jest równoznaczne z przyznaniem dziecku godzin nauczania indywidualnego, 
rewalidacji, indywidualnych programów nauczania. 
 

 
……………………………………………………………..       …….………………………………………………………………………………………………………………. 
                      Data             Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata  

                                                           
1Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania 

przedszkolnego dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. 


