
III Publiczne Liceum Ogólnokształcące 

OXPRESS 

ul. Tyrankiewiczów 22,  59-700 Bolesławiec 

 www.oxpress.edu.pl, e-mail: oxpressdm@gmail.com, tel: 75 732 50 55 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 

1. Nazwisko: ….............................................Imię: …............................Drugie imię: …...........................  

2. Data i miejsce urodzenia: …................................................................................................................... 

3. PESEL: ….................................................................................................................. ............................. 

4. Imiona i nazwiska Rodziców (opiekunów prawnych) 

Ojca:........................................................................................................................................................ 

Matki: …................................................................................................................. ................................  

5. Adres zameldowania: 

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

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

6. Adres zamieszkania (należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres zamieszkania jest inny, niż podany 

adres zameldowania) 

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

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

7. Dane kontaktowe Rodziców (opiekunów prawnych):  

Ojciec: nr telefonu …...................................................... e-mail .............................................................. 

Matki: nr telefonu …...................................................... e-mail ..............................................................   

8. Pełna nazwa i adres Gimnazjum / Szkoły Podstawowej, do którego uczęszczał Kandydat: 

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

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

9. Kolejność wyboru szkół (od najbardziej do najmniej preferowanych):  

1. …......................................................................................................................................................... 

2. ….......................................................................................................................... ............................... 

3. …......................................................................................................................................................... 

10. Szczególne osiągnięcia Kandydata  

Nazwa konkursu…………………………………………. Etap………………………….. Miejsce…………………………………. 

Nazwa konkursu…………………………………………. Etap………………………….. Miejsce…………………………………. 

Nazwa konkursu…………………………………………. Etap………………………….. Miejsce…………………………………. 

11. Jakiego języka obcego Kandydat uczył się w gimnazjum? 

Język wiodący: …............................................... Drugi język: ….......................................... 

12. Jaki profil nauczania wybiera Kandydat? 

 profil językowy (przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka lub geografia, dodatkowy 

 trzeci język nowożytny) 

 profil biologiczno-chemiczny (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, trzeci przedmiot do 

 wyboru) 

 profil informatyczny (przedmioty rozszerzone: matematyka lub geografia, informatyka, trzeci 

 przedmiot do wyboru) 



13. Czy Kandydat był diagnozowany lub przebywał pod opieką poradni psychologiczno – 

pedagogicznej? TAK/NIE (niewłaściwe skreślić)  

Czy Kandydat przebywał pod opieką innej poradni specjalistycznej? TAK/NIE  

Czy kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? TAK/NIE 

jeśli TAK proszę podać ze względu na co zostało orzeczone ……………………………………………………………... 

14. Zainteresowania Kandydata (uczeń wpisuje, jakie zainteresowania rozwijał w czasie nauki w 

gimnazjum / szkole podstawowej) 

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

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

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

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

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

 

Oświadczenie dotyczące treści wniosku 

Oświadczam, że wszystkie 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 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z póżn.zm.) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy 

wprowadzające – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60. Z późn. zm.) obejmującymi zasady 

rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez dyrektora szkoły, do której 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 kandydata 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 kandydata z listy 

zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole. 

 

 

 

Bolesławiec, dnia …......................  

  

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

Podpis kandydata       …………………………………..………………………………… 

       Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

  



Zgoda na przetwarzanie danych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich przez 

administratora danych 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

4. Jestem świadomy, że w budynku szkolnym zamieszczony jest monitoring, który wykorzystywany jest 

tylko do celów bezpieczeństwa osób znajdujących się w środku i na terenie szkoły 

** 4. Wyrażam / nie wyrażam zgodę na fotografowanie oraz umieszczanie  wizerunku mojego dziecka 

na szkolnej stronie internetowej oraz portalach społecznościowych należących do placówki.                       

(niewłaściwe skreślić) 

podpis opiekuna ………………………………………………. 

Klauzula informacyjna  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

Informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest: 

Oxpress Sp. z o.o., al. Tysiąclecia 48, 59-700 Bolesławiec, tel.: 75 732 50 55, adres e-mail: oxpressdm@gmail.com 

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy przy użyciu podanych powyżej danych 
kontaktowych. 

2. Celem zbierania danych jest : 
- przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego 
- ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między uczniem/opiekunem a 
placówką oświatową polegającego na zbieraniu informacji dotyczących danych osobowych i przechowywaniu ich 
w teczkach osobowych uczniów oraz programach komputerowych niezbędnych do realizacji nauczania 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.) 

4. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak 
jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły. 

5. Dane osobowe dziecka udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

8. Dane osobowe ucznia będą przechowywane przez cały okres nauczania  
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