
……………………………………………………… 

Imię i nazwisko wnioskodawcy - rodzica (opiekuna) kandydata 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

 

WNIOSEK 

o przyjęcie do klasy pierwszej  

Liceum Ogólnokształcącego im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. 
PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. 
Imię/Imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów) kandydata 

Matki  

Ojca  

5. 
Adres zamieszkania Rodziców 

(opiekunów) i kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu (i) 

mieszkania 
 

6. 

Adres poczty 

elektronicznej i numery 

telefonów rodziców 

(opiekunów) kandydata 

(o ile je posiadają) 

Matki 

(opiekunki) 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 
 

Ojca 

(opiekuna) 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 
 

 

Wybieram klasę o profilu: 

□ dziennikarsko-prawniczym (przedmioty rozszerzone: język polski, historia i język angielski), 

□ inżynierskim: (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka i język angielski), 

□ medycznym: (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i język angielski) 

□ menadżersko-biznesowym (przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia i język angielski). 

 

 

 



II. Wskazanie kolejności wybranych szkół ponadpodstawowych 

(Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku do więcej niż jednej szkoły publicznej, zobowiązany jest 

wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych) 

1. Pierwszy wybór 

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

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

2. Drugi wybór 

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

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

3. Trzeci wybór 

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

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

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i 

załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z 

wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 

r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

 

……………………… ………………………………… 

            (data) (czytelny podpis wnioskodawcy 

 - rodzica (opiekuna) kandydata) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z rekrutacją do Liceum zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych 

jest Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane podaję dobrowolnie i mam świadomość, że przysługuje mi prawo dostępu do ich 

treści oraz poprawiania.  

W przypadku przyjęcia do szkoły mojego dziecka wyrażam zgodę na:  

– ich zbieranie, powielanie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie i udostępnianie do momentu przerwania bądź 

ukończenia nauki w Liceum w celu realizacji działań związanych z procesem dydaktyczno-wychowawczym; 

– publikację wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć i filmów na stronie internetowej placówki, w mediach społecznościowych, 

kronice szkolnej, tablicach ściennych, folderach i innych źródłach (m.in. prasa) w celu informacji o życiu szkoły i jej promocji oraz 

zapewnienia mojemu dziecku bezpieczeństwa (monitoring w szkole). 

 

 

……………………… ………………………………… 

            (data) (czytelny podpis wnioskodawcy 

 - rodzica (opiekuna) kandydata) 

 


