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……………….., …………… 
                                                                                                                                 Miejscowość, data 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY I M  

Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach 

w roku szkolnym 2022/2023 

(wniosek prosimy wypełnić elektronicznie lub pismem odręcznym drukowanymi literami, 

wydrukować i przykazać do sekretariatu I LO w Tychach wraz z załącznikami) 

Część I. Dane osobowe kandydata 

Imiona i nazwisko kandydata ………………………………………………………………… 

 

Data i miejsce urodzenia        ………………………………………………………  

                                      (dzień, miesiąc, rok, miejscowość)  

Pesel kandydata                     …………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania             

 

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

                                    (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr mieszkania)  

Adres zameldowania (wpisać, jeśli inny niż adres zamieszkania) 

………………………………………………………………………………………………  

                                             (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr mieszkania) 

Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów 

MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………  

Telefon kontaktowy....…………………………………………………………………… 

Adres e-mail …………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………………………………… 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr mieszkania)  

 

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….  

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………… 

Adres e-mail …………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………………………………… 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr mieszkania)  
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Część II.  

Wyniki nauczania oraz inne osiągnięcia kandydata  

(prosimy zaznaczyć właściwe) 

 

Poziom znajomości języka angielskiego kandydata:  

□ podstawowy, □ średniozaawansowany, □ zaawansowany  

 

Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 
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Świadectwo z wyróżnieniem: □ TAK □ NIE 

Szczególne osiągnięcia (udział w konkursach, pełnione funkcje w klasie itp.): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zaangażowanie w wolontariat (w jaki sposób, czy stałe): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zainteresowania: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

• język polski ……….. 

• matematyka ……….. 

• język obcy   ……….. 
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Czu kandydat jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub 

laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub krajowym:  

□ TAK □ NIE 

Czy kandydat jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka 

angielskiego oraz laureatem konkursu przedmiotowego z języka angielskiego:  

□ TAK □ NIE 

Część III 

Inne informacje o kandydacie, które mogą być wzięte pod uwagę na drugim lub trzecim 

etapie rekrutacji (prosimy zaznaczyć właściwe) 

Czy kandydat ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: □ TAK □ NIE 

Czy kandydat ma problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia 

ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej: □ TAK □ NIE 

Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów wymienionych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 poz. 910 ze zm.) zgodnie z art. 134 ust 4: 

• wielodzietność: □ TAK □ NIE 

• niepełnosprawność kandydata □ TAK □ NIE 

• niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata  

□ TAK □ NIE 

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata □ TAK □ NIE 

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie □ TAK □ NIE 

• objęcie kandydata pieczą zastępczą □ TAK □ NIE 

Nazwa i adres ukończonej szkoły podstawowej: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy 1m z maturą międzynarodową w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach od 1 września 2022 roku.  

 

 

……………………………………………….  

Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 

 

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym 

 

……………………………………………….  

Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 
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Obowiązek informacyjny  

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły jest 

I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach, ul. Korczaka 6, 43-100 

Tychy. Podane we wniosku dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego do szkoły.  

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/67 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) oraz Ustawy 

Prawo Oświatowe.  

Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku oraz przeprowadzenia rekrutacji. 

W przypadku niepodania danych wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony.  

W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji dane osobowe, które zostały podane przez Panią 

/ Pana w niniejszym wniosku nie są przechowywane.  

W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji dane osobowe, które zostały podane przez Panią 

/ Pana w niniejszym wniosku przechowujemy przez okres przewidziany przepisami prawa 

oświatowego.  

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych, a także danych dziecka oraz 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych. Jeśli 

uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy, może 

Pani / Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w zakresie kontroli przetwarzania danych osobowych.  

Ponadto dane zawarte we Wniosku Administrator może przekazywać wyłącznie n/w 

odbiorcom: osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć 

dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki związane z rekrutacją oraz zawarciem 

umowy o świadczenie usług edukacyjnych.  

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych może Pani / Pan uzyskać kontaktując 

się z Administratorem Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając zapytanie 

na adres e-mail: iod.1lo@oswiata.tychy.pl lub bezpośrednio w siedzibie I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.   

Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 

 ……………………………………………….  

Załączniki: 

Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

Kserokopia wyników egzaminu ósmoklasisty 

Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dotyczy) 

Oświadczenia rodziców kandydata wynikające z części III wniosku (jeśli dotyczą) 

mailto:iod.1lo@oswiata.tychy.pl

