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ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6       37-300 Leżajsk     tel. 17 242-00-19       rekrutacja@zslchrobry.lezajsk.pl        www.zslchrobry.lezajsk.pl  

 
 
 

WNIOSEK o przyjęcie do szkoły 
w roku szkolnym 2023/2024 

 
 

I. DANE KANDYDATA 

1 

Nazwisko 

                                

Imię (Imiona) 

                                

2 
Data urodzenia Miejsce urodzenia 

D D M M R R R R                     

3 
PESEL 

Nr Paszportu lub innego dokumentu 
(jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL) 

                               

4 
Numer telefonu kandydata Adres e-mail kandydata 

            

5 

ADRES zamieszkania 
ADRES zameldowania 

(wypełnić, jeżeli jest inny niż zamieszkania) 
województwo województwo 

powiat powiat 

gmina gmina 

kod pocztowy poczta kod pocztowy poczta 

  
⎯ 

     
⎯ 

   

 
miejscowość, ulica, nr domu / mieszkania 

 
miejscowość, ulica, nr domu / mieszkania 
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II. DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA 
 

1 

Imię Nazwisko ojca Imię Nazwisko matki 

  

2 

Adres zamieszkania  
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania) 

  

3 

Adres poczty elektronicznej 
(obowiązkowo prosimy podać przynajmniej jeden adres e-mail rodzica / prawnego opiekuna) 

  

4 

Numer telefonu 

  

 
 
 

III. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Liczba dzieci na utrzymaniu rodziców / prawnych opiekunów * :   

2. Wychowuję się w rodzinie (zakreślić właściwą informację): 

a) pełnej  

b) niepełnej (jeden z rodziców nie żyje) **        

c) niepełnej (rodzic samotnie wychowujący dziecko) 

d) rozbitej  

e) zastępczej (dostarczyć ksero dokumentu potwierdzającego pieczę zastępczą) 

f) wychowanek domu dziecka 

*  Liczba dzieci ogółem, razem z kandydatem. Udzielenie powyższej informacji jest dobrowolne, niemniej niezbędne dla 
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w przypadku ograniczonej liczby miejsc, przy równorzędnej ilości punktów osiągniętych 
przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. 

**  Podaj jego Imię i Nazwisko. 

 

3. Niepełnosprawność kandydata (zakreślić właściwą informację): 

 
kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 
kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
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IV. WYBÓR KLASY  
 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego  

w Leżajsku: 

Pierwszy wybór klasa     

Wybór rezerwowy I klasa     

Wybór rezerwowy II klasa     

 

 

Nazwa i adres szkoły podstawowej do której uczęszczam:    

  

W szkole podstawowej uczę się języków obcych (wymień jakich):    

  

 
W ZSL oprócz języka angielskiego, chcę się uczyć dodatkowo języka (zaznacz jeden)*: 

 
rosyjskiego 

 
niemieckiego 

 
francuskiego 

 
hiszpańskiego 

 

* UWAGA: W programie nauczania  klasy Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne  oraz Oddziale  
Przygotowania Wojskowego obwiązuje język rosyjski. 

* Wskazany przez kandydata wybór dodatkowego języka nie jest jednoznaczny z nauczaniem tego języka w wybranej klasie. 

  

V. INNE SZKOŁY, DO KTÓRYCH SKŁADAM WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ 

1.  ...................................................................................................................................................................  
(pełna nazwa szkoły ponadpodstawowej, kod pocztowy, miejscowość) 

 

2.  ...................................................................................................................................................................  
(pełna nazwa szkoły ponadpodstawowej, kod pocztowy, miejscowość) 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 
 ................................................................. ................................................................. 
 miejscowość, data podpis rodzica / prawnego opiekuna 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),                 
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm. – „RODO” informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół 
Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, reprezentowany przez Dyrektora – mgr inż. Zbigniewa 
Trębacza z siedzibą: w Leżajsku, dane kontaktowe: tel. 17 2420019 e-mail: sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@starostwo.lezajsk.pl  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: rekrutacja kandydatów do szkoły.  

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub 
opiekunów prawnych uzyskane w związku z przeprowadzeniem rekrutacji do szkoły będą przetwarzane na 
podstawie:  

− art. 6 ust. 1 lit. c , art. 9 ust. 2 lit. g RODO  

− ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

5. Odbiorcy danych: odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być ujawnione podmiotom, z którymi szkoła zawarła 
umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich 
przetwarzaniu, w szczególności dostawcy systemu komputerowego „NABÓR” tj. Instytutowi Chemii 
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo-Sieciowemu w Poznaniu. 

6. Okres przechowywania danych: dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie 
dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do 
placówki - przez okres jednego roku.  

7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, 
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją             
z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania                           
w przypadkach określonych w art. 18 RODO.  

8. Prawo do wniesienia skargi: rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia,                     
że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 1.  

9. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych: podanie danych osobowych jest obowiązkowe na 
podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału                
w rekrutacji. 

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do  
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

 
.................................................................                                               .................................................................  
miejscowość, data       podpis rodzica / prawnego opiekuna  
 
 
 

 _______________________  
1

 Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu 
procesu rekrutacji do szkoły dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. 
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Leżajsk,  dn.  ……………………………….…..………   

 
 

Oświadczenie woli rodzica/prawnego opiekuna  
 

 

I. Zgodnie z art. 6 pkt.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, zwane dalej RODO), 

 
□ wyrażam zgodę (zezwalam)  
 
 

na przetwarzanie, w tym rozpowszechnianie przez Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku wizerunku 
mojego dziecka w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko, klasa, szkoła)  

 

………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
imię i nazwisko dziecka, klasa 

 
w celu promocji i informowania o działalności placówki  oraz wyróżniania osiągnięć dziecka. 
 
Wizerunek rejestrowany będzie podczas zajęć i uroczystości w placówce oraz podczas uczestnictwa w programach, 
projektach, zawodach sportowych, konkursach i innych uroczystościach kulturalno – oświatowych. 

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

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 


