
 

WNIOSEK 
             O PRZYJĘCIE DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

W NOWEJ SARZYNIE 
 

Wypełniając wniosek należy podać dane zgodne ze stanem faktycznym. 
Wypełnić pismem drukowanym. 

 

DANE NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI (należy wypełnić wszystkie pola) 

DANE OSOBOWE KANDYDATA  

Nazwisko  

Imię / imiona  

Data urodzenia   

Miejsce urodzenia   
(ulica, nr domu, 
 nr mieszkania) 

(miejsce zamieszkania) 

(kod pocztowy, poczta) 

(gmina, powiat,województwo) 

 
 
 
 
 
 

 

(ulica, nr domu, 
 nr mieszkania) 

(miejsce zamieszkania) 

(kod pocztowy, poczta) 

(gmina, powiat,województwo) 

 
 

Nazwa i adres ukończonej szkoły 
podstawowej 

 

 

 

PESEL            
 

Telefon kontaktowy   

Adres poczty elektronicznej (e-mail)   

DANE MATKI LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

Nazwisko i imię  

Nazwisko rodowe  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

DANE OJCA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

Nazwisko i imię  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

 

Adres zamieszkania  

Adres 
zameldowania 
( wypełnić, jeżeli jest 
inny niż zamieszkania) 
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* W przypadku śmierci rodzica podaj jego Imię i Nazwisko
 

** W przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców, prosimy o dołączenie do wniosku ksera   

stosownych dokumentów 

DANE DO REKRUTACJI 

Szkoła którego wyboru (zaznaczyć „x”) 
1 - pierwszy wybór 
2 -  drugi wybór 

□ 1 

□ 2 

 

Wybrany kierunek kształcenia 
na rok szkolny 2023 / 2024 
Zaznaczyć cyfrą wg kolejności 
wyboru 
1 – pierwszy wybór 
2 -  drugi wybór 
Podkreślić wybrane rozszerzenie 

□ PRAWNO-SPOŁECZNY    
□ GEODEZYJNY  
□ POLITECHNICZNY   
□  AKADEMICKI          

  □ INFORMATYCZNY    
□ MEDYCZNY: 
a) matematyka 
b) fizyka         

 

  □ TECHNOLOGII WODOROWYCH  
wybierz  dwa: 
a) chemia 
b) j. angielski 
c) informatyka 
d) matematyka 
□ JĘZYKOWY  
a) j. niemiecki 

b) j. francuski             
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia 

(zaznaczyć „x”) (w publikacjach 

papierowych, elektronicznych  
i innych związanych z życiem szkoły) 

□ TAK 

□ NIE 

Drugi język, którego chce się uczyć 
 □ język francuski 

 □ język niemiecki 

DODATKOWE INFORMACJE 

Liczba dzieci na utrzymaniu 
rodziców 

………………………………………………………………………………. 

Wychowuję się w rodzinie 

□ pełnej 

□ niepełnej* ( jeden z rodziców nie żyje)…………………........................... 

□ niepełnej ( rodzic samotnie wychowujący dziecko) 

□ rozbitej** 

□ zastępczej ( ksero dokumentu potwierdzającego pieczę zastępczą) 

□ wychowanek domu dziecka 

Czy  uczeń będzie korzystał z 
dowozów 

□ TAK (proszę wypełnić załącznik nr 1) 

□ NIE 

ZAŁĄCZNIKI 

3 zdjęcia (podpisane na odwrocie) □ 

Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej (oryginał) 

□ TAK 

□ NIE 

Zaświadczenie z egzaminu szkoły 
podstawowej (oryginał) 

□ TAK 

□ NIE 

Opinia/orzeczenie poradni 
psychologiczno –pedagogicznej 
(w przypadku zaznaczenia 
odpowiedzi TAK – należy 
dostarczyć ksero) 

□ TAK 
□ NIE 
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+Oświadczenia dotyczące treści wniosku: 
 

 Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 
 

Data ................................................................                                       …………………………………………………………….…………… 
                  Podpis czytelny matki lub prawnego opiekuna 
                     

........................................................................           ............................................................................. 
          Podpis czytelny ucznia                       Podpis czytelny ojca lub prawnego opiekuna 
                                                                                                           
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm. – „RODO” informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół 
reprezentowany przez Dyrektora – mgr Andrzeja Kusiaka z siedzibą: w Nowej Sarzynie. Dane kontaktowe: 
tel. 882433580,    e-mail:  lo.nowasarzyna@wp.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: bystja@o2.pl 
3. Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja kandydatów do szkoły.  
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub 
opiekunów prawnych uzyskane w związku z przeprowadzeniem rekrutacji do szkoły będą przetwarzane na 
podstawie:  
− art. 6 ust. 1 lit. c , art. 9 ust. 2 RODO  
− ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
5. Odbiorcy danych: odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do uzyskania danych 
na podstawie przepisów prawa.  
6. Okres przechowywania danych: dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie 
dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do 
placówki - przez okres jednego roku.  
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 
kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne 
z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.  
8. Prawo do wniesienia skargi: rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że 
przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 2 .  
9. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych: podanie danych osobowych jest obowiązkowe 
na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
przeprowadzenia rekrutacji.  
 

  

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

data       podpis rodziców / prawnych opiekunów  

  
2
 Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu 

procesu rekrutacji do szkoły dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. 
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                                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 1 

 

 

 

                                                                                             INFORMACJA W SPRAWIE DOWOZU 

1. KOPKI: 

□ Kopki 

8.  JUDASZÓWKA: 

 □   Judaszówka „Szarki” 

2. TARNOGÓRA: 

□ Tarnogóra 

9. RUDNIK NAD SANEM: 

□ Rudnik nad Sanem 

3. SARZYNA: 

□ Sarzyna „Księża Wieś” 

□ Sarzyna  „Szkoła” 

□ Sarzyna „Centrum” 

□  Sarzyna „Cmentarz” 

□ Sarzyna „Poręba” 

10. WOLA ZARCZYCKA: 

□ Wola Zarczycka 

□ Wola Zarczycka I „Centrum” 

□ Wola Zarczycka  „Budy” 

□ Wola Zarczycka „Kółko” 

□ Wola Zarczycka  „Flisy Skrzyżowanie” 

 

4. JELNA: 

□ Jelna – Judaszówka Stępień 

□ Jelna – Judaszówka I 

□ Jelna – Judaszówka „Kościół” 

□ Jelna – Judaszówka Janda 

□ Jelna PKP (Szkoła) 

□ Jelna Krzaki 

 

11. ŁĘTOWNIA: 

□ Łętownia „Hydrofornia” 

□ Łętownia I  „Delikatesy” 

□ Łętownia Podbór II 

□ Łętownia Gościniec „Kapliczka” 

□ Łętownia Gościniec „Babiarze” 
 

5. WÓLKA ŁĘTOWSKA: 

□ Wólka Łętowska I  (Remiza) 

□ Wólka Łętowska „Szkoła” 

 

12. MAJDAN ŁĘTOWSKI: 

□ Majdan Łętowski „Szkoła” 

□ Majdan Łętowski (KOŁO KOŚCIOŁA) 
 

6. LEŻAJSK: 

□ Leżajsk D.A 

□ Leżajsk „Liceum” 

13. BRZÓZA KRÓLEWSKA: 

□ Brzóza Królewska 

□ Brzóza Królewska „Zalew” 

7. KRZESZÓW: 

□ Krzeszów 

Inny przystanek (proszę wpisać miejscowość i nazwę) 
 
………………………………………………………………………………….. 


