
WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA  

DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. C.K. NORWIDA W WYSZKOWIE  

W RAMACH REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ na rok szkolny 2022/2023 

 

IMIĘ ………………………………………………………………………………………. 

NAZWISKO ……………………………………………………………………………. 

DATA URODZENIA …………………………………………………………………. 

PESEL …………………………………………………………………………………….. 

NUMER W SYSTEMIE REKRUTACJI ZASADNICZEJ (JEŚLI KANDYDAT BRAŁ UDZIAŁ)  

………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

NUMER TELEFONU KANDYDATA ………………………………………………. 

NUMER  TELEFONU  RODZICA …………………………………………………… 

 

WYBÓR KLASY W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (PROSZĘ ZAZNACZYĆ ZNAKIEM „X”) 

PIERWSZY WYBÓR: 

klasa A (pol-his-wos)  

klasa B (mat-fiz-inf)  

klasa C (pol-biol-ang)  

klasa D (geo-wos-ang)  

klasa E (mat-biol-chem)  

 

DRUGI WYBÓR: 

klasa A (pol-his-wos)  

klasa B (mat-fiz-inf)  

klasa C (pol-biol-ang)  

klasa D (geo-wos-ang)  

klasa E (mat-biol-chem)  
 

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są 

zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) obejmującymi 

zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez dyrektorów szkół, do których 

kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji 

rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych 

w powyższych oświadczeniach. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania 

kandydata do szkoły będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym 

w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w 

ww. terminie oznacza wykreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole. 

…………………………………………………, dn. ……………………………………………….. 

………………………………………………………                                            ……………………………………………………………… 
podpis  kandydata                                                                            podpisy rodziców/opiekunów prawnych 
 
 

 
 
 
 
Warstwowa informacja dot. przetwarzania 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), dalej „RODO”, informuję, że administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie 

(07-200), przy ul. Tadeusza Kościuszki 52A. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana 

dziecka przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej do I Liceum 

Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Wyszkowie. Pełna treść klauzuli informacyjnej dot. 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka znajduje się 

Internacie oraz na stronie internetowej Internatu: www.1lowyszkow.pl.  

 

 

___________________________________ 

Data oraz Podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego 

 

http://www.1lowyszkow.pl/

