
………….……..……    ………..………….……….…
Imię                                Nazwisko

Adres zamieszkania ………………………………………………………….

Tel. kontaktowy ……………………….…

Numer wniosku* …………………………

Wniosek o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej
do I Liceum Ogólnokształcącego

im. Jana Kasprowicza  w Raciborzu

Uprzejmie proszę o przyjęcie do oddziałów według listy preferencji:

Numer
preferencji

Oznaczenie wybranego oddziału:
1Mf – matematyczna z fizyką, 1Mg – matematyczna z geografią,
1B – biologiczna, 1MD – medyczna, 1J - językowa, 1H - humanistyczna,
1BI - biznesowa
Poniżej wpisz do każdej rubryki jedno oznaczenie według preferencji.

Uzyskana liczba
punktów do oddziału

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kryteria w przypadku równorzędnych wyników zgodnie pkt. II/14 regulaminu dot. rekrutacji …………………..

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

Zostałam/em zakwalifikowany do innej szkoły w poprzednim etapie rekrutacji: TAK / NIE**

I LO im. Jana Kasprowicza  było szkołą pierwszego wyboru: TAK / NIE**

Racibórz, dnia………………………….

………………………………………… ……………………………………
podpis kandydata podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załączniki

1. Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2. Potwierdzona kopia wyników egzaminu po klasie ósmej

3. …………………………………………………………..

4. ……………………………………………………….….

* Uzupełnia sekretariat
** Niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)
obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez dyrektorów szkół, do których kierowany jest niniejszy
wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do
potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły
w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka
z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole.

……………………………………., dnia …………………………………

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do I Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) 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 rozporządzenie o ochronie danych).

……………………………………., dnia …………………………………

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

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata przetwarzanych w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu jest: w/w liceum reprezentowane przez Dyrektora.
2. Inspektor ochrony danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu jest Leszek Proszowski
–„NOWATOR”.
3. Administrator danych osobowych – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu przetwarza dane osobowe kandydata
oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) w/w Rozporządzenia.
4. Dane osobowe kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych kandydata oraz
rodziców lub opiekunów prawnych kandydata mogą być:
 uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
 organ prowadzący,
 organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata będą przechowywane przez okres jednego roku od
zakończenia procesu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata przysługuje rodzicom lub
opiekunom prawnym kandydata prawo dostępu do treści tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów
prawa.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji w I Liceum Ogólnokształcącym im.
Jana Kasprowicza w Raciborzu.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana
Kasprowicza w Raciborzu przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Dane osobowe kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.
11. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem
umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie
poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych
we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych
dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać
z tych kryteriów.

Administrator Danych
I Liceum Ogólnokształcącego

im. Jana Kasprowicza
w Raciborzu
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