
 
 

 

 
Tyczyn, dnia …………............... 2019r. 

...................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 
...................................................................... 
(adres zamieszkania – miejscowość, nr domu) 

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

(kod pocztowy, poczta) 

 
PESEL: 

  

WNIOSEK 
 
 
 

                                                                                                     D y r e k t o r 
Zespołu Szkół 

w Tyczynie 
 
 

 
                                                     Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/2020 

 
                                                       do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego: 

 

 klasa z innowacją „Edukacja ogólnopolicyjna” 

 klasa językowo - prawna 

 klasa turystyczno - językowa 
 
 
 
 

Obecnie jestem uczniem klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr ….... w ………………………………… 

 
W Szkole Podstawowej uczę się następujących języków obcych: 

język ……………………………………………………………… 
 
 
 
 

Przedmioty  punktowane: 
 

1. język polski 

2. matematyka 

3. język obcy nowożytny  (zdawany na egzaminie ósmoklasisty) 

4. wiedza o społeczeństwie / historia / geografia/ wychowanie fizyczne* 

                  

 

………………………………. 

(podpis kandydata) 
* właściwe podkreślić

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Kwestionariusz osobowy ucznia: 

 
nazwisko ................................................................ imię ................................................................................. 

 
data urodzenia .................................... miejsce urodzenia ................................................................................. 

 
dokładny adres zamieszkania: miejscowość ....................................................................................................... 

 
ulica: ......................................................nr domu / mieszkania: ....................................................................... 

 
kod pocztowy: ........................................... poczta: ........................................................................................... 

 
gmina: ............................. powiat: ... .............................. województwo: ......................................................... 

 
imiona rodziców / opiekunów: ojciec ............................................................................... 

 
matka ............................................................................... 

 
imię, nazwisko oraz PESEL rodzica ubezpieczającego dziecko: 

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

 
                           Telefon kontaktowy: uczeń:………………….………..… rodzic: ................................................................ 

 
                           Adres e-mail: uczeń: ……………….…………..………..  rodzic: ………………………………………… 
 

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

(podpis kandydata) 
 
 

 
Decyzja Komisji ds. Rekrutacji: 

 
 

 Liczba punktów za egzamin ósmoklasisty: .................................................................. 

 
 Liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły: ................................... 

 
 Punkty dodatkowe: ....................................................................................................... 

 
 Suma punktów: ………………………….. 

 
 
        Komisja ds. Rekrutacji postanowiła: przyjąć / nie przyjąć kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego. 
 

 
…………………………………..…… 

(pieczęć szkoły) 
        

 

 
……………………………………………….. 

(data i podpis Przewodniczącego Komisji) 

 

 

………………………………………………… 

 

……………………………………………….. 

 

……………………………………………….. 

 

             (podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej)



 
ZGODA 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   
KANDYDATA DO SZKOŁY  

I JEGO RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW  
W PROCESIE REKRUTACJI 

 
 

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

Oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 

 

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZESPÓŁ SZKÓŁ w TYCZYNIE,  

ul. Grunwaldzka 25, 36 - 020 Tyczyn danych osobowych moich i mojego 

dziecka/podopiecznego zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu i zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

w Tyczynie.  
 

Jestem jednocześnie świadomy/świadoma*, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka jest Dyrektor Zespołu 

Szkół w Tyczynie ul. Grunwaldzka 25, 36 – 020 Tyczyn, tel. 17/ 22 19 362, zespols@intertele.pl. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Tyczynie jest Pani Agnieszka Chmiel; dane 

kontaktowe: 17/ 22 19 362. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji. 

4. 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. 

5. 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 2016 r. 

(określanego „RODO”). 

6. Moje dane osobowe oraz dane mojego dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres 

niezbędny do zakończenia rekrutacji, a po jej zakończeniu zostaną zniszczone. 

7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, 

poziom znajomości języka obcego. 

8. Jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, mam prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 
...................................................................................................................... 
(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata) 
 
.................................................................................................................... 
(data i podpis kandydata) 
 

 

* niepotrzebne skreślić 


