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WNIOSEK 

o przyjęcie do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie 
(wypełnij drukowanymi literami) 

 

 

 
………………………….…………………….……………. 

              (nazwa ukończonej szkoły) 

 

DANE KANDYDATA 

Nazwisko i imię / imiona  

PESEL             

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania 

Ulica i numer domu / lokalu  

Kod pocztowy, miejscowość  

Poczta  

Województwo  

Telefon kontaktowy  

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Dane Matka / prawny opiekun Ojciec / prawny opiekun 

Nazwisko i imię   

Adres zamieszkania   

Telefon kontaktowy   

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej (zaznacz tylko jeden wybrany typ szkoły ■) 

□ Liceum Ogólnokształcącego 

Technikum w zawodzie: technik  

□ elektryk □ mechatronik * □ ekonomista 

□ informatyk □ pojazdów samochodowych * □ handlowiec 

□ logistyk * □ robót wykończeniowych 

w budownictwie 
□ hotelarstwa 

   □ żywienia i usług gastronomicznych 

* Oddział Przygotowania Wojskowego 

Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie: 

□ kucharz □ mechanik pojazdów samochodowych □ elektryk 

□ krawiec □ 
monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie □ 
inny (pracownik młodociany) 

…………………………………………… 

W przypadku nie przyjęcia mnie do w/w szkoły proszę o przyjęcie do (podaj inny niż powyżej typ szkoły w ramach ZSLiZ 

w Sulęcinie) ……….………………………………………..………………………….……………………..………………………...... 
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Do wniosku załączam (zaznacz właściwe ■ ) 
 

□ 2 fotografie podpisane na odwrocie 

□ kartę zdrowia 

□ zaświadczenie lekarskie (dotyczy klas Oddziału Przygotowania Wojskowego) 

□ zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy (dotyczy pracowników młodocianych) 

□ 
inne (np.: zaświadczenia, dyplomy z olimpiad, konkursów, orzeczenia, opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej, itp.) 

wymienić jakie ? ………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Wniosek o przyjęcie do internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie 

 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Zespół Szkół Licealnych 

i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie niezbędnym 

do prowadzenia rekrutacji do szkoły. 

□ Oświadczam, że zapoznałam / em się z klauzulą informacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym i akceptuję jej zapisy. 

□ W przypadku przyjęcia do szkoły, wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego 

w publikacjach papierowych, elektronicznych i innych związanych z życiem szkoły. 

 

 

 

 

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

          (data i podpis kandydata)                                  (data i podpis matki                                             (data i podpis ojca 

                                                                                    / prawnego opiekuna)                                        / prawnego opiekuna) 

 

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna 

 

Zestawienie uzyskanych punktów 

 Egzamin ósmoklasisty Liczba punktów 

- język polski  

- matematyka  

- język obcy nowożytny  

Łączna liczba punktów za egzamin ósmoklasisty  

 Punktacja za wybrane przedmioty 
 

 

 Punktacja za dodatkowe osiągnięcia  

Suma uzyskanych punktów  

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej 

Komisja Rekrutacyjna  na podstawie uzyskanych wyników oraz regulaminu w sprawie warunków 

i trybu przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii 

Europejskiej w Sulęcinie na rok szkolny 2023/2024, postanowiła 

 

□ przyjąć kandydata do ……………………………..………………………………………….………... 

□ nie przyjąć kandydata do żadnego typu szkoły.  

 

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………. 

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

 

 

Sulęcin, dn. …………………………………….    ………………………………………..     ………………………………………….……. 

                                    (pieczęć szkoły)              (Przewodniczący Komisji) 
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Klauzula informacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informuję iż: 

2. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest 

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej ul. W. Witosa 49, 69-

200 Sulęcin, tel. 95 755 24 75, email szkoły: szkol@hoga.pl. 

3. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii 

Europejskiej w Sulęcinie jest Marta Stefanowicz-Wasilewska, z którą w sprawach 

dotyczących ochrony danych można się skontaktować e-mailowo: szkol@hoga.pl. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji do liceum 

ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, 

tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego przez przepisy ustawy Prawo 

oświatowe oraz o systemie oświaty. 

6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe 

na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do 

zrealizowania celów przetwarzania. 

7. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do 

końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku 

nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku. 

8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania oraz usunięcia. 

9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez 

Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych 

osobowych. 

11. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie 

jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do 

szkoły.  
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ZGODA KANDYDATA DO SZKOŁY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W PROCESIE REKRUTACJI  

 

……………………………………                                                    ……………………………………   
      (imię i nazwisko kandydata)                                                                                   (miejscowość, data) 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej 

w Sulęcinie, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin, jako administratora, danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły. 

Jestem jednocześnie świadomy/świadoma*, iż:  

- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji; 

- posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i danych mojego dziecka/podopiecznego 

i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

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

do momentu cofnięcia zgody; 

- podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 

i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(dalej „RODO”); 

-  jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

 

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

    (data i podpis kandydata)                                                                (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 
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