
II Liceum Ogóllnókształcące im. Piótra Firleja w Lubartówie

Termin przyjmowania Wniosków – od 8 kwietnia do 15 maja 2019r.

Wniosek o przyjęcie
do II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie

do klasy pierwszej PONADPODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2019/2020

                                                                      I. DANE KANDYDATA
                                                         (proszę o wypełnienie drukowanymi literami)

Imię (imiona)

Nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Numer PESEL

Adres zamieszkania, kod pocztowy

Telefon kontaktowy

II. DANE RODZICÓW KANDYDATA
Ojciec (opiekun prawny)

Imię i nazwisko ……………………………………………...

Adres zamieszkania………………………………………….

……………………………………………………………….

Telefon kontaktowy …………………………………………

e-mail ……………………………………………………......

Matka (opiekunka prawna)

Imię i nazwisko …………………………………………………..

Adres zamieszkania ………………………………………………

…………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy ………………………………………………

e-mail ……………………………………………………………..

III. PREFEROWANA KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH SZKÓŁ PUBLICZNYCH

I wybór

II wybór

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

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

IV. PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE DO PIERWSZEJ KLASY LICEUM:

w kolejności: klasa
przedmiot wybrany uwzględniany 

w rekrutacji (patrz tab.)

I wybór

II wybór

……………………………………………………..…...

………………………………………………………………………

…..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Lubartów,..................2019 r. ............................................. ……………………
 podpis rodziców (opiekunów prawnych)                 podpis kandydata

tel. 81 854 37 16                                                                       www.ló2lubartów.pl                                                        e-mail: szkóla@ló2lubartów.pl

http://www.lo2lubartow.pl/


II Liceum Ogóllnókształcące im. Piótra Firleja w Lubartówie

Przyjmowane będą tylko podania kompletne i czytelnie wypełnione (bez skreśleń)

Klasa Przedmioty punktowane w rekrutacji Rozszerzenia w
klasie

Nauczane
językiobowiązkowo jeden do wyboru

spośród:
POLITECHNICZNA j. polski, matematyka, fizyka j. angielski, historia, 

WOS, chemia, biologia, 
geografia, informatyka

matematyka, fizyka język angielski
język niemiecki

MEDYCZNA j. polski, biologia, matematyka j. angielski, historia, 
WOS, chemia, fizyka 
geografia, informatyka

biologia, chemia język angielski
język francuski

LINGWISTYCZNA j. polski, j. angielski, 
matematyka

 historia, WOS, chemia,
biologia, geografia, 
informatyka, fizyka

język polski,
j. angielski, wos

język angielski
język niemiecki

EKONOMICZNA j. polski, matematyka, geografia j. angielski, historia, 
chemia, biologia, 
informatyka, fizyka, wos

matematyka, 
geografia

język angielski
język niemiecki

Do Wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:
Kandydaci, którzy znajdą się na liście przyjętych do szkoły proszeni są o złożenie:

1. Karty zdrowia oraz kserokopii aktu urodzenia.
2. Dwóch fotografii na jasnym tle (podpisane imieniem i nazwiskiem).
3. Opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (jeśli taką

kandydat posiada).
4. Innych  dokumentów  potwierdzających  pierwszeństwo  kandydata  przy  przyjęciu  w  przypadku  posiadania

jednakowej liczby punktów.

Ważne terminy:

1. Składanie Wniosków o przyjęcie do szkoły w tzw. 
„koszulkach” w  sekretariacie: od 8 kwietnia do 15 maja 2019r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

3. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia oraz 
osób niezakwalifikowanych: 4 lipca 2019r., godz. 10.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia 
nauki w II LO poprzez dostarczenie oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz 
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, jeśli nie zostały wcześniej złożone

do 8 lipca 2019r., godz. 14.00

5. Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych  12 lipca 2019r., godz. 12.00

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.lo2lubartow.pl

tel. 81 854 37 16                                                                       www.ló2lubartów.pl                                                        e-mail: szkóla@ló2lubartów.pl
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Klauzula informacyjna dla kandydatów na uczniów oraz uczniów szkoły

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21 100 Lubartów, ul.
Lubelska 68, nr tel. 818543716, e-mail: szkola@lo2lubartow.pl

2. kontakt z inspektorem ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie możliwy jest  pod
numerem telefonu 81 8543716 lub adresem e mail: rodoinspektor@interia.eu

3. dane osobowe kandydatów na ucznia oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, a po przyjęciu do szkoły dane osobowe
uczniów  oraz  ich  rodziców/prawnych  opiekunów  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  procesu  rekrutacyjnego  oraz
edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w
szczególności  z  Ustawy z dnia  14 grudnia  2016 r.  Prawo oświatowe)  i  art.  9  ust.  2  c)  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

4.  odbiorcami  danych  osobowych  kandydata  na  ucznia,  jego  rodziców/opiekunów  prawnych,  a  następnie  danych
osobowych  ucznia,  jego  rodziców/opiekunów  prawnych  na  podstawie  przepisów  prawa  będą  wyłącznie  podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych.

5. dane  osobowe  kandydatów  na  ucznia,  jego  rodziców/opiekunów  prawnych  oraz  uczniów,  jego  rodziców/opiekunów
prawnych będą przechowywane w czasie przebiegu nauczania oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II
Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r.);

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

e) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

f)         prawo do wniesienia  skargi  do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)  w
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

Zapoznałem / zapoznałam się z powyższą informacją…………………………………………..
      czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych

tel. 81 854 37 16                                                                       www.ló2lubartów.pl                                                        e-mail: szkóla@ló2lubartów.pl

http://www.lo2lubartow.pl/
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............................................................
miejscowość, data

................................................................
imię i nazwisko matki /opiekunki prawnej dziecka

................................................................
imię i nazwisko ojca /opiekuna prawnego dziecka

Zgoda na wykorzystanie wizerunku*

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , wyrażam

zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie  zdjęć  oraz nagrań  zawierających  wizerunek mój,  jak i  wizerunek mojego

dziecka  ……………………………………….  (imię  i  nazwisko),  zarejestrowany  podczas  nauki  w  II  Liceum

Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, w szczególności podczas uroczystości i zabaw organizowanych w

placówce, konkursów, zajęć dydaktycznych, a także wycieczek, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

Wykorzystanie  wizerunku  mojego  oraz  wizerunku  mojego  dziecka  ma  na  celu  promowanie  działalności

placówki oraz osiągnięć i umiejętności jej uczniów. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w latach nauki mojego

dziecka w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Wyrażenie  zgody  jest  jednoznaczne  z  tym,  iż  wizerunek  może  zostać  zamieszczony  w materiałach

promocyjnych placówki,  stronie internetowej,  portalu społecznościowym Facebook,  gablotach,  kronikach placówki,

tablo szkolne.

............................................................
podpis matki /opiekunki prawnej dziecka

............................................................
podpis ojca /opiekuna prawnego dziecka
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