
 

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. T. Kościuszki 
63-200 Jarocin, ul. T. Kościuszki 31 

tel. 747-23-73, fax 747-79-63 
Reg. 000229027, NIP 617-15-65-700 

 

 
Jarocin, dnia ……………………………… 

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

………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

..................................................... 
 
………………………………………………… 
                  (TELEFON) 

 Dyrektor 
 Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 
 Im. Tadeusza Kościuszki 
 w Jarocinie 
 
 Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego. 
Chciałabym/Chciałbym zostać uczniem klasy: 
 

I WYBÓR      II WYBÓR
 A  BIOLOGICZNO- CHEMICZNA 

 BLINGWISTYCZNA 

 C MATEMATYCZNO - FIZYCZNA 

 DHUMANISTYCZNA 

 E MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA 

 

 ABIOLOGICZNO- CHEMICZNA  

 B LINGWISTYCZNA 

 C MATEMATYCZNO - FIZYCZNA 

 DHUMANISTYCZNA 

 E MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA 

 

Jako pierwszy język obcy (kontynuacja ze szkoły podstawowej) wybieram: 

 Język angielski 

 Język niemiecki 
 

Jako drugi język obcy wybieram: 

 język angielski 

 język niemiecki 

 język francuski*1 

 język hiszpański*2 

 język rosyjski*1 
 

………………………………………      ………………………………………………….                         
(podpis kandydata)       (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

*1 grupy zostaną utworzone, gdy zgłosi się na język powyżej 14 osób 
*2 liczba miejsc ograniczona ze względów organizacyjnych 
Załączniki: 

1. Życiorys 
2. 2 fotografie 
3. Karta zdrowia 
4. Inne zaświadczenia (wymienić jakie) ………………………………………………………………………….............................. 

 

 

 



 
Obowiązek informacyjny RODO (verte!) 

1. Z administratorem można kontaktować sięna adres wskazany w nagłówku wniosku; 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych(Dr Bartosz Mendyk)uczniowie lub rodzice/opiekuni prawni uczniów mogą 
kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przesyłając 
korespondencję na adres e-mailem: iod@powiat-jarocinski.pl, tel. 507-054-139; 

3. Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów prawnych uczniów będą przetwarzane w celu: 

1) prowadzenia przez Szkołę rekrutacji i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a 
dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, ważnym interesem 
publicznym, leczenia i opieki zdrowotnej (art. 6 ust. 1 i art. 9 ust.2 RODO

)
), które realizowane są na 

podstawie przepisów prawa określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawie z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oświatowej; 

2) zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia na terenie Szkoły,a dane są niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 RODO) który wynika z przepisu prawa 
określonego w art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe; 

3) promocji Szkoły i promowania uczniów ich osiągnięć poprzez udostępnienie informacji o sukcesach lub 
wyróżnieniach za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i właściwe postawy społeczne konkretnych 
uczniów, ich wizerunków, informacji o wydarzeniach i przedsięwzięciach w których brali udział (np. 
konkursach, zawodach sportowych) a przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie zgody udzielonej 
przez ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 RODO). 

4. Szkoła przetwarza na potrzeby edukacyjne ucznia następujące dane: dane identyfikacyjne i kontaktowe 
ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych, frekwencji na zajęciach i wynikach edukacyjnych ucznia, rozwoju 
i informacje na temat jego potrzeb edukacyjnych ucznia, sytuacji wychowawczej ucznia, wynikach ucznia 
w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach. 

1) Szkoła przetwarza na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób w niej przebywających następujące dane: 
wizerunek osób które przebywają na terenie Szkoły zarejestrowany przez system monitoringu wizyjnego. 

2) Szkoła przetwarza na potrzeby promocji placówki za zgodą udzieloną przez ucznia lub jego rodzica/opiekuna 
prawnego następujące dane: wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji 
fotograficznej i video szkolnych oraz pozaszkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń i 
przedsięwzięciach w których brali udział. 
5. Dostęp do danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych uczniów znajdujących się 

w Szkole posiadają tylko wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji 
obowiązków służbowych.  

1) Dane osobowa są udostępnione organom publicznym, instytucjom i podmiotom uprawnionym do dostępu 
do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Instytucjami którym udostępnia się dane osobowe 
uczniów są np. organ założycielski Szkoły, kuratorium oświaty (w Systemie Informacji Oświatowe) oraz 
mogą być udostępniane na żądanie np. policji lub sądu. 

2) Dane osobowe pozyskane w celach związanych z promocją Szkoły i osiągnięciami uczniów będą 
udostępniane i rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych w szkole, szkolnej 
gazetce i kronice, szkolnych stronach internetowych oraz w mediach. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami kancelaryjno – 

archiwalnymi obowiązującymi w Szkole zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 

7. Uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia posiada prawo (żądania): 
− do dostępu do swoich lub dziecka danych; 
− w dowolnej chwili wycofać zgodę w tak łatwy sposób, jak jej udzielono; 
− do sprostowania (poprawiania) danych. 

Zakres praw (żądań) jest ograniczony i wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na Szkołę.  

8. W przypadku kiedy uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia podaje swoje lub dziecka dane osobowe 
do przetwarzania: 

− na podstawie zgody – podanie danych ma charakter dobrowolny- wizerunek będzie przetwarzany 
wyłącznie na podstawie prawa autorskiego; 

− wynikającego z obowiązującego przepisu prawa – podanie danych jest obowiązkowe, a niepodanie danych 
może powodować brak możliwości edukacji w Szkole. 

9. Uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)gdy uzna, że przetwarzanie przez Szkołę 
jego lub dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO. 

mailto:iod@powiat-jarocinski.pl

