
 

 

 

                                                       

                                                                                       ...................................................., dnia ......................... 

                                           (miejscowość)    (data) 

 

 

...............................................................................................      

 
  (imię / imiona i nazwisko)         PESEL   

 

Data urodzenia ...................................... w ................................................ woj. ….. ................................  
         rok – miesiąc - dzień                                 miejscowość 
 

Adres zamieszkania  ..................................................................................................................................  
                                                                          miejscowość                                                        ulica                                              nr 
 

.................................................................................................................................................................... 
kod                    poczta                                              powiat                                              gmina                                                 woj. 
 

e-mail ucznia: ......................................................................................*, tel. ucznia: .............................................*, 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ............................................................................................................, 

Adres zamieszkania rodziców : .................................................................. ..........................................................,  

Tel. matki: ...........................................,e-mail matki: ...................................................................... . 

Tel. ojca: ..............................................,e-mail ojca: ...................................................................... 

* Pole nieobowiązkowe. Dane podane dobrowolnie w celu ułatwienia kontaktu z uczniem. 

 

DYREKTOR 

I Liceum Ogólnokształcącego 

w Brodnicy 

ul. Lidzbarska 14 

 

 

P O D A N I E 
 
 

Proszę o przyjęcie mnie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. 

W bieżącym roku kończę naukę w Szkole podstawowej Nr ...........  w ...............................................................  

 

Chciał/a/bym kontynuować naukę w klasie      (zaznacz krzyżykiem tylko jedną wybraną klasę) 
 

 

klasa  z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski 

klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka 

klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:  matematyka,  fizyka,  język angielski 

           



 

 

 

klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka  

klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, biologia 

klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, wos  

klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:  matematyka, język angielski , geografia  

klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:  geografia, język angielski, wos 

klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski , informatyka  

klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski, historia 

klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia 

klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:  język polski, język angielski, wos   

klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:  język polski, język angielski, język niemiecki 

 

      Oświadczenie 

Jeśli będę przyjęty do szkoły, a nie zostanę zakwalifikowany do wybranej klasy, wyrażam zgodę na przydział do innej klasy:    

 

1. …………………………………………    lub   

 

2. …………………………………………. 

 

 

Uwaga 
Tworzenie grup z języka angielskiego (pierwszy język) i z języka niemieckiego (drugi język) 

 uzależnione jest od liczebności grupy i stopnia zaawansowania. 
 

1. Administratorem  danych osobowych   kandydata na ucznia/ucznia  jest  I Liceum Ogólnokształcące   im. Filomatów 

Ziemi Michałowskiej w Brodnicy, ul. Lidzbarska  14,  87-300 Brodnica, tel. 56 498 20 16, e-mail: 

sekretariat@1lobrodnica.pl 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych - e-mail:  iod1lo@pcobrodnica.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych. 

3. Przetwarzanie odbywa się w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  na podstawie ustawy   z dnia 14 grudnia 2016 roku 

– Prawo oświatowe, 

4. Masz prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i  ograniczenia 

przetwarzania.  

5. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczny w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją 

niepodania danych, wynikających z ustawy Prawo oświatowe,  będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu 

rekrutacji oraz podjęcia nauki w naszej szkole.  

 
Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacji znajdziesz na stronie 
internetowej naszej szkoły: https://1lo-brodnica.edupage.org/a/rekrutacja, w zakładce RODO. 

 

 

 

 
....................................................................                                                                            .................................................................               
                 (podpis rodzica lub prawnego opiekuna)                                                                     (podpis ucznia)  


