………………………..…
Imię
Tel. kontaktowy

………………………………………………...
Nazwisko

…………………………………………

Numer wniosku

PESEL

Wniosek o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej
do V Liceum Ogólnokształcącego
im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
Uprzejmie proszę o przyjęcie do oddziałów według listy preferencji:
Numer preferencji

Oznaczenie wybranego oddziału: 1A j. pol-geo, 1B mat-fiz,

Uzyskana liczba

1C chem-fiz, 1D biol-chem oraz 1E mat-geo.

punktów do oddziału

1.
2.
3.
4.
5.

Kryteria w przypadku równorzędnych wyników: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
Zostałam/em zakwalifikowany do innej szkoły w poprzednim etapie rekrutacji: TAK / NIE⃰
V LO im. ks. J. Poniatowskiego było szkołą pierwszego wyboru: TAK / NIE⃰
Załączniki
1.

Potwierdzona kopia świadectw ukończenia gimnazjum

2.

Potwierdzona kopia wyników egzaminu gimnazjalnego

3.

…………………………………………………………..

4.

……………………………………………………….….

⃰ – Niewłaściwe skreślić
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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 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)
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 dziecka 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 dziecka
z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole.
……………………………………., dnia …………………………………
……………………………......
podpis kandydata

………...….……………………….…………………….
podpis rodziców/opiekunów prawnych

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r poz. 195),
administratorami danych są dyrektorzy szkół wymienionych we wniosku. Mam świadomość
przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz
z 2016 r. poz. 195) w związku z art. 10 ust. 10, art. 11 art 15 art 20s, 20t, 20z i 20ze ustawy z
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz.
35, 64 i 195) oraz art. 7lb ust. 2 i ust. 5b, 5c ustawy o systemie oświaty.
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195). Wiem, że mogę
odmówić podania określonych informacji, przy czym może o skutkować brakiem możliwości
udziału w procesie rekrutacji do szkoły lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia
do pierwszeństwa w kwalifikacji. Dane osobowe zawarte we wniosku i w dołączonych
dokumentach będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej. Oświadczam, ze podane dane są
zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………., dnia …………………………………
……………………………......
podpis kandydata

………...….……………………….…………………….
podpis rodziców/opiekunów prawnych
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