
Data wpływu zgłoszenia Numer nadany przez szkołę 

  

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

imię (imiona) i nazwisko ucznia 

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

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

adres zamieszkania 

 

       -   -                    

dzień          miesiąc            rok 

data urodzenia 

 

 

PESEL 

……………………………… 

 

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

imiona i nazwiska rodziców 

 

……………………………… 

telefon kontaktowy 

 

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

adres poczty elektronicznej 

 

Pan  

Tomasz Wysocki  

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 

im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II  

w Brodnicy 

 

 

 

      WNIOSEK 

 

 

  Proszę o przyjęcie mnie do III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. 

W bieżącym roku szkolnym  kończę naukę w Gimnazjum nr  ……... w …………………………………………. 

i chciałbym /chciałabym*  kontynuować naukę w klasie (zaznaczyć krzyżykiem tylko jedną klasę) 

 

 

politechnicznej  

 

dziennikarsko - prawniczej 

 

biologiczno - chemicznej  

 

bezpieczeństwa publicznego 

 

W gimnazjum uczyłem/-łam się następujących języków: 

1. ………………………..................................... 

2. ……………………......................................... 

 

W liceum deklaruję naukę  języka obcego jako drugiego: 

język niemiecki 

język włoski  

 

                      

 

 

 

 

 

 



Jeśli będę przyjęty do szkoły, a nie zostanę zakwalifikowany do wybranej klasy, wyrażam zgodę na przydział do 

jednej z następujących klas: 

 

politechnicznej  

dziennikarsko - prawniczej 

biologiczno - chemicznej 

bezpieczeństwa publicznego 

 

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

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

         (podpisy rodziców/prawnych opiekunów*)                                                            (podpis ucznia) 

 

Załączniki: 

a) dwa zdjęcia  

b) świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub kopia dostarczone do 26.06.2018 r. do godz. 12.00) 

c) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopia dostarczone do 26.06.2018 r. 

do godz. 12.00) 

d) …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przez III Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół  nr 1 im. Karola Wojtyły - Jana Pawła II  

w Brodnicy w związku z procesem rekrutacji oraz realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych szkoły w stosunku do mojej/mojego córki/syna*. 

 

 

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

                                                                                                    (podpisy rodziców/prawnych opiekunów*) 

Brodnica, dnia ............................................ 

 
Informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest  III 

Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół  nr 1 im. Karola Wojtyły - Jana Pawła II w 

Brodnicy reprezentowane przez Dyrektora. 

2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, tj. przeprowadzenie 

postępowania rekrutacyjnego oraz zapewnienie możliwości korzystania z kształcenia na podstawie ustawy z 14 

grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. 

3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne  lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zapewnienia możliwości 

korzystania ze Szkoły. 

5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim będzie prowadzony proces rekrutacji oraz dziecko 

będzie uczniem Szkoły. 

 

        …………………………………….. 
             (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 
*  niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 


