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........................., dnia............... 

......................................................... 
               /imiona i nazwisko ucznia/ 

 
......................................................... 
                 /adres zamieszkania, telefon/ 

 

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

 
   /PESEL/     
 

.........................................................   ……………….. 
      /imiona i nazwisko rodziców-opiekunów/                           /telefon rodziców/ 

 

......................................................... 
      /nazwa szkoły podstawowej, miejscowość/        

     Liceum Ogólnokształcące 
im. J.I. Kraszewskiego 

          w Drohiczynie 
 

 Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. 

Kraszewskiego w Drohiczynie w roku szkolnym 2020/2021. 

Pragnę kontynuować naukę w klasie, w której będą realizowane następujące zajęcia 

edukacyjne z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: 

L.p. Klasa z przedmiotami rozszerzonymi 
Wybór ucznia 

(wstaw x) 

1.  matematyka, geografia, j. angielski  

2.  język polski,  historia, język angielski  

 
Nauka będzie odbywała się w 1 klasie LO. O grupach rozszerzonych zdecyduje 

większość wyboru uczniów. 

W celu przeliczenia na punkty ocen wybieram dwa zajęcia edukacyjne spośród 

siedmiu następujących: (wstaw X) 

historia biologia fizyka chemia geografia j. obcy wos 

       

 
W szkole podstawowej  uczę się języków: .......................................................... 

 
 

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

                                                                               /podpis kandydata/ 
 

-verte- 
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Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

procesem rekrutacji oraz edukacji w 4 letnim liceum oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych/danych mojego dziecka w tym wizerunkowych do celów 

budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach na czas 

nieokreślony. 

 

..................................      ............................. 
                                                                              /podpis rodziców, opiekunów/ 

 

 

Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na uczestnictwo mojego dziecka w 

zajęciach etyki /religii ………………………………………. 

    (jakiej) 
 

Do podania załączam: 

 1 zdjęcie  

....................................      ............................. 
                                                                        /podpis rodziców, opiekunów/ 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów do szkoły. 

  Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  

informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana - rodzica /ucznia danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkół z 

siedzibą w Drohiczynie, tel: 85 655 70 25, mail: zsdrohiczyn@wp.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Drohiczynie  możliwy jest pod 

adresem email: iodo@ecrklex.pl  

3. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w 

Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2018.996 t.j.) oraz Ustawy o 

systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2018.1457 t.j.). 

4. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.  

5. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

przepisy prawa oświatowego j/w.  
 

Zapoznałem (-am) się z Klauzulą informacyjną w dniu ……………………………………………….. 

 

 

....................................     ............................... 
                                                                        /podpis rodziców, opiekunów/ 
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