
______________________ 
(data wpływu) 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ ODDZIAŁU MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA KS. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ W OPALENICY 

UL. GIMNAZJALNA 1, 64-330 OPALENICA 

ROK SZKOLNY 2023/2024 

Oddział Mistrzostwa Sportowego: 

• przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski, 

• językiem obcym nowożytnym nauczanym jako pierwszy jest język angielski, 

• drugim językiem obcym nowożytnym jest język niemiecki. 

Szkołą, którego wyboru jest dla ucznia Liceum Ogólnokształcące w Opalenicy 

  pierwszego        drugiego        trzeciego 

Lp. Inne szkoły wybrane przez ucznia Kolejność wyboru 

1 

2 

A. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów prawnych) 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe kandydata 

Imiona 

Nazwisko 

PESEL 
w przypadku braku nr PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  

Data urodzenia 
dzień miesiąc rok 

Telefon Adres e-mail 

Adres zamieszkania 

Miejscowość Ulica (nr domu i mieszkania) 

Kod pocztowy Poczta 

Gmina Powiat 

Województwo 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe rodziców lub opiekunów prawnych 

matka (opiekun prawny) ojciec (opiekun prawny) 

Imię i nazwisko 

Telefon 

Adres e-mail 

Adres zamieszkania 



B. Załączniki [zaznacz x we właściwym miejscu]: 

orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału, 

2 fotografie (podpisane DRUKOWANYMI LITERAMI), 

świadectwo ukończenia szkoły, 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty , 

zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności 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, 

opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną 

w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi, 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

C. Informacje dotyczące danych osobowych kandydata do szkoły i jego opiekunów prawnych 

1. Oświadczamy, iż wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2. Wyrażamy zgodę na umieszczenie danych osobowych na listach w związku z rekrutacją. Jednocześnie oświadczamy, że podajemy 

dane dobrowolnie oraz mamy świadomość przysługującego nam prawa do wglądu i poprawiania powyższych danych osobowych. 

3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu w celach związanych z przeprowadzeniem 

naboru oraz podczas nauki syna /córki w Zespole Szkół. 

4. Zobowiązujemy się do bieżącego uaktualniania danych, które w trakcie pobytu dziecka w szkole uległy zmianie (numer telefonu, 

adres zamieszkania itp.). 

5. Dane osobowe kandydatów i ich opiekunów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego przechowywane będą nie dłużej 

niż do końca okresu uczęszczania do Liceum. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do Liceum są przechowywane przez okres 

roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Liceum została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich 

sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje mi prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 

RODO. 

D. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół w Opalenicy, zwany dalej Administratorem. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042. 

3. Dane osobowe dziecka i rodzica, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą w związku z realizacją następujących 

celów: 

a. przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwałami organu 

prowadzącego i wydanymi regulaminami, w tym do publicznego udostępniania list kandydatów zakwalifikowanych 

oraz niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych, 

b. zapewnienia organizacji pracy i funkcjonowania szkoły, 

c. zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania, metod opiekuńczo-wychowawczych. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c), e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO oraz inne akty prawne, w 

szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną na stronie www.zs-opalenica.pl 

w zakładce REKRUTACJA. 

_________________________               ___________________________ 
podpis kandydata podpis rodzica / opiekuna prawnego 

http://www.zs-opalenica.pl/
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