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LICEUM            Dyrektor 

                      Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego  

                                       w Rudniku  nad Sanem  
 

Kandydat imiona                      

nazwisko                     

Data i miejsce urodzenia kandydata 
 

d 

 

d 

 

m 

 

m 

 

r 

 

r 

 

r 

 

r             

PESEL kandydata 
        

            

Imiona i nazwisko rodziców kandydata  

lub prawnych opiekunów 

                    

                    

Adres zamieszkania kandydata 

miejscowość                     

ulica, nr domu, nr mieszkania                     

kod pocztowy    -     

poczta                     

gmina                     

powiat                     

województwo                     

Adres poczty elektronicznej rodzica                     

Adres poczty elektronicznej kandydata                     

Nr telefonu kandydata                     

Nr telefonu rodzica                     

 

Proszę o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego 

 

 
 

 

Klasa 
Przedmioty w zakresie 

rozszerzonym  

 

Z
a

zn
a

cz
 

X
 

(1
 p

rz
e
d

m
io

t)
 

 

przypisane 

 

 

do wyboru 

 

językowo-humanistyczna 

język angielski 

 

język polski 

 

filozofia  

język niemiecki  

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe:  planowanie kariery zawodowej 
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Wyrażam wolę uczestnictwa mojego dziecka w lekcjach: 

 religii        etyki 

 

Religia i etyka są przedmiotami nieobowiązkowymi. Można wskazać religię lub etykę, obydwa 

przedmioty lub żadnego z w/w przedmiotów. 

Deklaruję, że syn /córka będzie uczestniczył/ła w nieobowiązkowych  zajęciach wychowania do 

życia  w rodzinie (zajęcia planowane są od  godziny 15:15 do 16:00): 

         

  Tak        Nie 

Po zadeklarowaniu uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu nieobowiązkowego uczeń zobowiązany jest 

do udziału w zajęciach. 

Nazwa i adres ukończonej szkoły podstawowej: 

 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka. 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

*Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089,  

z 2018 r. poz. 650) 

 
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem danych jest Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem  

z siedzibą przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 37-420 Rudnik nad Sanem, 

 dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania, 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami 

wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii, 

 dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym 

opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach,  

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji i nauczania. Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka polegające na 

umieszczeniu zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas zajęć  

i uroczystości szkolnych oraz związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych 

uroczystościach na stronie internetowej szkoły, profilu internetowym zarządzanych przez szkołę, tj. facebook oraz  

w mediach (prasa, serwisy internetowe) w celu informacji i promocji szkoły. 

  

…………………………    ………………………………….. 

      (data)      (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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Zgoda rodzica na udział w wycieczkach, zawodach sportowych, konkursach. 
Ja niżej podpisany/na* wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach, zawodach 

sportowych, wyjazdach na stok narciarski, spływach kajakowych, rajdach rowerowych itp. organizowanych 

przez Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem i UKS „Technik”. 

Mam prawo w każdej chwili wycofać  zgodę w formie pisemnej. 

 

…………………………    ……………………………………. 

        (data)      (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

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

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty 

    - orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada) 

- karta zdrowia 

- dwie fotografie 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych liceum  

 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły: 15.05. – 16.06.2023 r.  

do godz. 15:00. 

 

2. Uzupełnienie  wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 

szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:  

23.06.-10.07.2023 r. do godz. 15:00. 

 

3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów 

niezakwalifikowanych: 17.07.2023 r. godz. 12:00. 

 

4. Potwierdzenie  chęci chodzenia do wybranej szkoły przez złożenie 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty: 17-21.07.2023 r. do godz. 15:00. 

 

5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły: 24.07.2023 r. do godz. 

12:00. 
 


