Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Czarnieckiego w Nisku
w roku szkolnym 2020/2021
Wypełniony Wniosek można złożyć:
 w siedzibie szkoły: pl. Wolności 3, 37-400 Nisko zostawiają w skrzynce na korespondencję przy wejściu do szkoły bez potrzeby
bezpośredniego kontaktu z innymi osobami; dokumenty należy składać w plastikowej koszulce na dokumenty; lub
 wysyłając skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku lub innych załączników na adres e-mail:dyrektorlonisko@wp.pl; lub
 pocztą tradycyjną na adres: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, pl. Wolności 3, 37-400 Nisko
Dane personalne kandydata:
pierwsze imię

drugie imię

nazwisko

D D

M M

pesel

R RRR
data urodzenia

miejsce urodzenia

Adres zamieszkania kandydata:
(wieś)
(miasto (miasto
do 5tys. mieszk.) powyżej 5tys. mieszk.)

miejsce zamieszkania

gmina

kod pocztowy

Poczta

Ulica

nr domu

nr mieszkania

numer telefonukandydata adres e – mail kandydata

Dane rodziców (prawnych opiekunów):
imię i nazwisko ojca (opiekuna)
imię i nazwisko matki (opiekuna)

numer telefonu rodzica (opiekuna) adres e – mail rodzica (opiekuna)

Adres zamieszkania rodzica (opiekuna) – proszę wypełnić tylko wtedy, gdy jest inny niż adres kandydata:
(wieś)
(miasto (miasto
do 5tys. mieszk.) powyżej 5tys. mieszk.)

miejsce zamieszkania

Gmina

kod pocztowy

Poczta

Ulica

nr domu

nr mieszkania

Nisko, dnia ...........................................

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego
37 – 400 Nisko, Plac Wolności 3
tel./fax.15 8412031
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2020/2021 do klasy pierwszej.
Proszę zaznaczyć wybraną klasę (znak x), języki obce (znak x – pierwszy wybór, xx – drugi wybór w przypadku, gdy nie powstanie grupa
z pierwszego wyboru), wybór II oznacza wybór klasy w wypadku braku miejsc w klasie z wyboru I:
Wybór

I

Klasa

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

humanistyczno-prawnicza

j.polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Pierwszy
język obcy –
kontynuacja
j. angielski

medyczna

biologia, chemia, matenatyka

j. angielski

przyrodnicza

biologia, chemia, j.angielski

j. angielski

politechniczna

matematyka, fizyka, j.angielski

j. angielski

ekonomiczna

matematyka, geografia, j.angielski

j. angielski

II

Drugi język obcy*
x – pierwszy wybór, xx – drugi wybór
j.niemiecki

j.rosyjski

j.hiszpański

*Grupy powstaną po zadeklarowaniu 13 osób.

Przy rekrutacji do przeliczania na punkty wybieram ocenę z przedmiotu:
historia

biologia

Fizyka

chemia

geografia

wiedza o społeczeństwie

Szkoły, do których składam wniosek o przyjęcie w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych:
NR1
NR2
NR3
Podpis kandydata:

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

1

Załączniki
Do podania załączam:
Proszę zaznaczyć składane z wnioskiem złączniki (znak x)
Oryginał
świadectwa ukończenia szkoły

1.
Kopia
Oryginał

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

2.
Kopia

4.

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
Opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnie specjalistyczną, w sprawie
pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi.

5.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (minimum troje dzieci poniżej 18 roku życia).

3.

8.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

9.

Dwie fotografie podpisane na odwrocie (po potwierdzeniu woli podjęcia nauki w szkole).

10.

Odpis aktu urodzenia – do wglądu (po potwierdzeniu woli podjęcia nauki w szkole).

6.
7.

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z kryteriami przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku na rok szkolny
2020/2021. W szczególności mam świadomość, że w przypadku zakwalifikowania kandydata do szkoły mam obowiązek potwierdzić wolę
przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w określonym terminie skutkuje wykreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych uczniów
do klasy pierwszej.





Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody na otrzymywanie na adres e-mail materiałów związanych z rekrutacją i promocją odLiceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

.....................................................
podpis kandydata

..............................................................
podpisy rodziców lub prawnych opiekunów

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Czarnieckiego w Nisku.
1/ Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.
2/ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się pod numerem telefonu 15 841 2031 lub poprzez e-mail: iod.lonisko@gmail.com, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
3/ Dane osobowe kandydatów oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego; nie będą przekazywane innym podmiotom; nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii).
4/ Dane osobowe kandydatów przyjętych przechowywane są nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do szkoły, natomiast dane
kandydatów nieprzyjętych – przez okres roku.
5/ Rodzicom lub prawnym opiekunom kandydata przysługuje:prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),prawo ich sprostowania
(art. 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO,
6/ Podanie danych we wniosku nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem koniecznym dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych związanych z przeprowadzeniem
postępowania rekrutacyjnego.

.....................................................
podpis kandydata

.....................................................
podpisy rodziców lub prawnych opiekunów

2

