
 

                                                                                         ..........................................., dnia ......................… 2021r. 
                                                                                                               Miejscowość  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 
 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej 
 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. BARTOSZA GŁOWACKIEGO 

22-600 TOMASZÓW LUBELSKI 

ul. WYSPIAŃSKIEGO 8 

 

I. Dane osobowe kandydata: 

1)  Imiona i nazwisko ................................................................................................................... 

2)  PESEL ..................................................................................................................................... 

3)  Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................ 

4)  Miejsce zamieszkania..............................................................................................................      

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

5) Telefon kontaktowy:………………………………………… 

6) Adres email:………………………………………………… 

II. Dane rodziców/opiekunów kandydata: 

     Ojciec ...................................................................................................................................... 
                                            Imię i nazwisko                                                                                 telefon 

 

     Matka ...................................................................................................................................... 
                                                                  Imię i nazwisko                                                                                 telefon 

  

III.  Proponowane oddziały i rozszerzenia w roku szkolnym 2021/2022:     

 

       Klasa 1A: język angielski – matematyka – fizyka,  
 

Klasa 1B: biologia – chemia 

Klasa 1C: język angielski – język polski –  historia 

Klasa 1D: język angielski – geografia – wos 

Klasa 1E: język angielski – matematyka – geografia 

 

 



IV.  Wybieram oddziały według następującej  kolejności (wpisz przedmioty rozszerzone): 

1) ....................................................................................................................... 

2) ...................................................................................................................... 

3) ...................................................................................................................... 

4) ……………………………………………………………………………… 

 

V. Oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych 

1) Deklaruję objecie dziecka nauką:   

religii  -  tak / nie*                

 etyki  -  tak / nie*       

2) Deklaruję uczestnictwo w zajęciach: wychowaniu do życia w rodzinie   -  tak / nie  * 

*  niepotrzebne skreślić 

3) Informacje o ochronie danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RORO) informuję Panią/Pana, że:  

- w szkole funkcjonuje monitoring wizyjny 

- administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim 

- z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: rodo@bartosz.edu.pl 

- dane będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie w celu rekrutacji do szkoły, na podstawie art. 6 

ust.1 lit. c) RODO oraz art. 151.1 ustawy Prawo oświatowe;  

- podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości 

przyjęcia do szkoły;  

- dane będą przechowywane przez okres edukacji, a w zasobach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami u administratora danych;  

- przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;  

- może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

narusza Pani/Pana prawa lub RODO.  

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

...........................................        ..........................................                    .................................................... 
                                       Podpisy rodziców/opiekunów                                                                                                             Podpis kandydata 

 
 

 

 
 

 

 
 

VI. Załączniki (dostarczyć do sekretariatu szkoły zgodnie z harmonogramem rekrutacji): 

1)  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

2)  zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

3)  dwa zdjęcia wraz z oryginałem świadectwa.                                   

mailto:rodo@bartosz.edu.pl

