
 

 

                                                                                                                       
                                                                                                          PESEL KANDYDATA 

  

 

 PODANIE 

 o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 

 

 

 

  Dyrektor 

   

  Liceum Ogólnokształcącego  

 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie 

 os. Piastowskie 17 

 57 – 400 Nowa Ruda 
  

 

I. Dane osobowe kandydata do szkoły: 

  

    Imiona i nazwisko: …………………………………………………………………………………………….. 

 

 Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: …………………………………………………………… 

 

   …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów prawnych ……………………….……………………….........……. 

 

   Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………….. 
  (dzień, miesiąc, rok, miejscowość) 

 

 Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….. 
  (kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu/mieszkania, gmina, województwo) 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

II. Wybieram 1 przedmiot spośród (biologii, chemii, fizyki, informatyki,  historii, wiedzy o  

społeczeństwie i geografii) z których oceny będą brane do obliczenia punktów rekrutacyjnych 

 

 

1. ……………………………………………………………………. 

 
 
 

 

 

III. Wybieram język obcy (jeden) na poziomie podstawowym 
 

                           Język niemiecki                               Język francuski    
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

           



 

Wypełniają rodzice / opiekunowie prawni.  

 
Z informacjami zawartymi w podaniu zapoznaliśmy się.  
 

 

 
…………………………………………..                                                                     ……………………………………………….. 

(miejscowość, data)                                                                                           (podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w 

lekcji religii 

 

                       TAK                                              NIE 

Wyrażam zgodę na publikację imienia i 

nazwiska oraz zdjęć mojego syna/córki z 

wydarzeń związanych z działalnością szkoły 

na stronie internetowej szkoły, w prasie  

i telewizji. 

                       

 
 

 

                       TAK                                         NIE                                               

 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. 

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 informujemy, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 

z siedzibą przy ul. Osiedle Piastowskie 17, 57 – 400 Nowa Ruda, adres e-mail: 

lo.nowaruda@wp.pl, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@koptyra.pl 

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t. uj. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 59 ze zm.), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,c ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowych, 

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały 

pozyskane, 

6. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz ma 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia, a także prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7. uczeń, jego rodzic/opiekun prawny mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie 

jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia czynności 

przez Administratora. 

 
 

…………………………………………………                                                        ……………………………………… 
          (podpis kandydata)                                                                                                (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 
 

 
 

............................................................................ 

(miejscowość, data) 

mailto:lo.nowaruda@wp.pl

