
wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjna 
ustalona przez SKR  
liczba punktów IA: ___,__ IB: ___,__ IC: ___,__ ID: ___,__ 
kandydat zakwalifikowany 
do przyjęcia TAK    /    NIE 

Klasa / języki obce 
 

 

  
 

 

 
 

PODANIE  O  PRZYJĘCIE NA  WOLNE  MIEJSCA     
do klasy I w LXVII Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2020 / 2021 
 
Proszę o przyjęcie na wolne miejsca we wskazanych przeze mnie grupach, 
zgodnie z zaznaczonymi priorytetami ponumerowanymi kolejno: 
 

KLASA IA IB IC JD 

PRZEDMIOTY 
ROZSZERZONE 

MATEMATYKA  
+ BIOLOGIA 
+ CHEMIA 

MATEMATYKA  
+ FIZYKA 

MATEMATYKA  
+ GEOGRAFIA 

+ HISTORIA 

J. POLSKI  
+ HISTORIA 

+ WoS 

J. ANGIELSKI 
+ j. niemiecki 

    

J. ANGIELSKI 
+ j. hiszpański 

    

UWAGI:  
1. Aktualna informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych grupach jest dostępna w sekretariacie. 
2. Po przyjęciu do szkoły zmiana klasy / kombinacji języków obcych nie będzie możliwa 

 

Imiona rodziców (opiekunów prawnych) i telefony kontaktowe:  

 
Ojciec: ……..………………………………….. 

 
         

 

 
Matka: ……..………………………………….. 

 
         

 
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Szkoła I wyboru w ramach rekrutacji zasadniczej w ramach systemu: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Szkoła, do której kandydat zakwalifikował się w ramach rekrutacji zasadniczej w ramach systemu: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty. 

Warszawa …………. 2020 r. 
 
      podpis kandydata    podpis rodziców (opiekunów) 

NAZWISKO 
 
 

                   

IMIĘ / 
IMIONA 

 
 

                   

DATA 
URODZENIA 
dd-mm-rrrr 

  -   -     R. 
 

PESEL 
 

           NUMER WNIOSKU 
W REKRUTACJI 
ZASADNICZEJ: 

     



Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)   wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie zawartych we wniosku o przyjęcie do szkoły. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w LXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w 
Warszawie  jest dyrektor szkoły. 

2) Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w LXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie: 
dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl.  

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przedstawionego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z 
załącznikami. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) rekrutacji, statutowych, w tym wypełnienia dokumentacji szkolnej; 

b) kontaktu pracowników szkoły z rodzicem/prawnym opiekunem w sprawach związanych z procesem rekrutacji. 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dyrekcja szkoły, 
pracownicy administracji szkoły, nauczyciele, psycholog i pedagog szkolny w zakresie obowiązków służbowych. 

6) Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres wskazany w art. 20ze ustawy  z dnia 7września 1991r. 
o systemie oświaty , tj. co do zasady dla osób przyjętych do końca uczęszczania syna/córki do szkoły, dla osób nieprzyjętych przez okres roku. 

 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym 
zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

8) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w LXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych.  

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie:  

a) imienia i nazwiska ucznia, jego numeru PESEL, daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania  (ulica, numer budynku, numer 
mieszkania, kod pocztowy miejsca zamieszkania, miejscowość zamieszkania), oraz imion i nazwisk rodziców/prawnych opiekunów i ich 
adresów zamieszkania (ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy miejsca zamieszkania, miejscowość zamieszkania) ma 
charakter obowiązkowy i wynika z przepisów prawa.  

Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania powyższych danych, a w przypadku niepodania lub żądania usunięcia tych danych 
konsekwencją będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

b) danych kontaktowych ucznia i rodziców/prawnych opiekunów (telefon, e-mail) ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania 
tych danych osobowych będzie brak możliwości szybkiego i skutecznego kontaktu pracowników szkoły z Panią/Panem w sprawach związanych 
z rekrutacją do szkoły. 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 
Zapoznałem się / Zapoznałam się 
 
Warszawa dnia, ………….……. 2020 r. 

 
 
………………………… …………………………………            ………………………………………. 
podpis  kandydata    podpis matki (opiekunki prawnej)                                              podpis ojca (opiekuna prawnego) 

 

 


