WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Przemyślu
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - trzyletnie liceum
1.
Dane podstawowe
Nazwisko:

Imię (imiona):

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

PESEL:
Adres zamieszkania
Ulica:

Nr domu/mieszk.:

Miejscowość:
Kod pocztowy:

Poczta:

Adres stałego zameldowania
Ulica:

Nr domu/mieszk.:

Miejscowość:
Kod pocztowy:

Poczta:

Aktualnie jestem uczniem gimnazjum:
(nazwa i adres szkoły)

2.

DANE OSOBOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka/opiekun prawny
Nazwisko:

Imię:

Telefon kontaktowy:
Adres zamieszkania
Ulica:

Nr domu/mieszk.:

Miejscowość:
Kod pocztowy:

Poczta:

Adres poczty elektronicznej:

Ojciec/opiekun prawny
Nazwisko:

Imię:

Telefon kontaktowy:
Adres zamieszkania
Ulica:

Nr domu/mieszk.:

Miejscowość:
Kod pocztowy:

Poczta:

Adres poczty elektronicznej:
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3.

PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE DO KLASY PIERWSZEJ (PREFERENCJE)
Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego1
1) Klasa humanistyczno-biologiczno-chemiczna
profil humanistyczny
profil biologiczno-chemiczny
4. INFORMACJE DOTYCZĄCE JĘZYKÓW OBCYCH

Języki obce których uczyłaś/eś się w Gimnazjum2:
Język angielski – Poziom III.1
Język angielski – Poziom III.O

Język niemiecki – Poziom III.1
Język niemiecki – Poziom III.O

SZKOŁY WEDŁUG KOLEJNOŚCI WYBORU:
1. ............................................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, kod pocztowy, miejscowość)

2. ............................................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, kod pocztowy, miejscowość)

3. ............................................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, kod pocztowy, miejscowość

1

Przy składaniu wniosku zaznaczamy profil, zgodnie z art. 2 ust.3 Regulaminu Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego
Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2019/2020.
2
Właściwe podkreśl

2

5. Informacje o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty

i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie3

L.p.
1.

2.
3.

*) we właściwej rubryce (tak/nie), przy każdym z 8 kryteriów wstaw znak x
Kryterium
Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
Kandydat z problemami
zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwość
wyboru kierunku kształcenia
za względu na stan zdrowia
Wielodzietność rodziny
kandydata
Niepełnosprawność
kandydata

4.

Niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

6.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

7.

Samotne wychowanie
kandydata w rodzinie

8.

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

Tak*

Nie*

Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a&1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Orzeczenie o niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27
sierpnia 1997 r.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a&1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a&1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje
oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz
niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a&1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zgodnie z ustawą z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a&1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie wyżej zaznaczonych kryteriów.

3

Zgodnie z art. 4 Regulaminu Rekrutacji do Liceum Salezjańskiego gdy ostatnie miejsce na liście przyjętych do szkoły
ubiega się większa liczba kandydatów, którzy osiągnęli tę samą, graniczną liczbę punktów, pierwszeństwo mają:
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OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jest mi znany katolicki charakter szkoły salezjańskiej w Przemyślu, w której obowiązuje przedmiot religia i
akceptuję stosowany w niej system wychowawczy wg zasad pedagogiki św. Jana Bosko,
Akceptuję statut i regulaminy szkoły oraz zobowiązuję się do postępowania zgodnego z ich ustaleniami,
Ponoszę odpowiedzialność materialną za wyposażenie szkoły w przypadku jego celowego zniszczenia,
Zobowiązuję się do współpracy ze szkołą w zakresie uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce i wychowaniu,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.922, z późn. zm.).
Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
..............................................................
(podpis rodziców / opiekunów prawnych)

...............................................................
(podpis kandydata)

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie przepisów art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust.2 i 3, art. 20d,
art.20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust.7, art.20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art.20t, art.20v i art.20z-20zf ustawy z 7 września 1991
r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) w brzmieniu sprzed 26 stycznia 2017 r. , w zakresie dotyczącym
postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkole 2017/20182019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będącym
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
r. poz. 59, z późn. zm).
2. Wnioskodawca ma prawo odmowy udzielenia informacji na temat spełniania dodatkowych kryteriów, oznacza to jednak
nieuwzględnienie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach załączonych
do wniosku, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na zamieszkanie kandydata
o potwierdzenie tych okoliczności.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Przemyślu danych
osobowych mojego syna/córki w celu publikacji na szkolnej stronie www osiągnięć i wyróżnień uczniów, rankingów
uczniów wzorowych, zdjęć i opisów uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, również podczas ferii i wakacji. Wizerunek
małoletniego/małoletniej może być także zestawiany z wizerunkiem innych osób oraz opatrywany stosownymi
informacjami oraz komentarzami; powyższe może nastąpić w każdy sposób, w tym za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności stron internetowych i portali społecznościowych, a także za pośrednictwem prasy,
broszur, ulotek itp. oraz poprzez zamieszczanie tego wizerunku w kronice szkolnej, na tablicach ściennych oraz folderach
szkolnych. Poinformowano mnie, że administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Salezjańskich w Przemyślu i że
dane te są przetwarzane w w/w celach oraz o dobrowolności podawania danych osobowych i prawie wglądu do nich, jak
również ich poprawiania. Niniejsza zgoda odnosi się do utrwalania i wykorzystywania wizerunku małoletniego/ małoletniej
wyłącznie w celach związanych z szeroko rozumianą działalnością szkoły, w tym dokumentowania działalności i
informowania o niej, dla promocji Szkoły oraz realizacji celów statutowych Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa
Salezjańskiego w Przemyślu.
..............................................................
(podpis rodziców / opiekunów prawnych)

...............................................................
(podpis kandydata)

WYPEŁNIA SZKOŁA
……………………………………………..
(Data złożenia wniosku)

……………………………………………………………………………………
(Pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:
1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu, ks. Wojciech Strzelecki, ul. Św. Jana
Nepomucena 3; 37-700 Przemyśl, 16670-32-65
2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych, w następujący sposób:
 e-mail: zssalez@gmail.com
 pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna
1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych
bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Zespół Szkół
Salezjańskich w Przemyślu obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana
żądanie, przed zawarciem umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w określonym celu i zakresie.
4. Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Szkół Salezjańskich w Przemyślu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
6. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 dostępu do treści swoich danych osobowych,
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 usunięcia swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 przenoszenia swoich danych osobowych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7. Prawo do cofnięcia zgody
1) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w
przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2) Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych
1) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 ustawowym,
 umownym,
 warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2) W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania
ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3) W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli
zawrzeć takiej umowy.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…………………………………………………..
Data

…………………………………………………………………
Czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych
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