
 

Nazwisko i imię (imiona) kandydata 

W roku szkolnym 2017/18 uczeń klasy III 
 
 
 

  
Pieczątka  podłużna gimnazjum 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika 

w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie 
 
 
 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2018/2019 do pierwszej klasy                     
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie. 
 

Język obcy, którego naukę pragnę kontynuować (tzw. I język): 
   

  na poziomie  1. zaawansowanym        ,   2. średniozaawansowanym           

  (proszę  wstawić znak X) 

 

Jako II język obcy wybieram:   
(języki możliwe do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski) 
 

którego naukę zamierzam kontynuować          uczyć się od początku    
(proszę wstawić znak X) 

Dane o kandydacie 

             
Nazwisko i imię (imiona) kandydata  PESEL 

   
Nazwisko i imiona rodziców (opiekunów prawnych)  Nr telefonu domowego 

   

Data i miejsce urodzenia  kandydata  Numery telefonów kontaktowych rodziców 
 

Adres zamieszkania  z  kodem 
  

adres e-mail kandydata                adres e-mail rodzica 

 
 
 

  
 
 

 podpis rodziców (opiekunów prawnych)  podpis kandydata 

 
W związku z tym, że szkoła proponuje uczniom nauczanie w zakresie rozszerzonym 3 przedmiotów(warunkiem realizacji nauczania jest 
powstanie grupy o odpowiedniej liczebności): języka obcego nowożytnego oraz dwóch spośród następujących: język polski, 
matematyka (nauczanie od klasy pierwszej), informatyka, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie 
(nauczanie od klasy drugiej w grupie międzyoddziałowej) w przypadku pozytywnego dla mnie wyniku postępowania 
kwalifikacyjnego chciałabym/chciałbym realizować nauczanie w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów: 

 

1. język obcy - …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                              (do wyboru: język angielski, język niemiecki, język rosyjski)    
 
2. dwa przedmioty: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                       (do wyboru:  język polski, matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka) 
 

 
 
 
 

podpis kandydata 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z procesem rekrutacji. 

 

 

 

  

 



Podstawa prawna: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów 
zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW. 
 

1. Administrator danych osobowych: Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, ul. A.Mickiewicza 3; 19-200 Grajewo, tel. 86 272 
20 96, e-mail: lograjewo@op.pl  

2. Inspektor Ochrony Danych – Pani Klaudia Gzinka, adres email: gzinka@togatus.pl, tel. 533 327 053 
3. Przetwarzanie danych osobowych – wynikające z potrzeb procesu rekrutacji – odbywa się na podstawie Ustawy      

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r, poz.2198, 2203, 2361), ), Ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), oraz innych aktów 
prawnych obowiązujących w ramach prawa oświatowego. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą. 
5. Dane osobowe kandydatów przechowywane są do zakończenia procesu rekrutacji w danym roku szkolnym. 
6. Kandydat (jego rodzice/prawni opiekunowie) ma prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych,                       

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. 
7. Osobom, których dane są w pomieszczeniu przetwarzane, w tym kandydatowi (jego rodzicom/prawnym 

opiekunom) przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie 
przetwarzania jego danych osobowych. 
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