
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

 i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku 
 

Lipsko dnia ............................. 
 
 

Kwestionariusz kandydata do klasy I   

w roku szkolnym 2022/2023  
    

Proszę o przyjęcie mnie ........................................................................................................................ 
(nazwisko i imiona kandydata) 

 

do ......................................................................................................................................................... 
(typ szkoły – LO, T, Szkoła Branżowa I stopnia) 

 

............................................................................................................................................................... 
(jako dodatkowy język obcy wybieram: j. niemiecki lub j. rosyjski) 

 

................................................................................................................................................................ 
(DOTYCZY LO; jako dodatkowe przedmiot punktowany wybieram:  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia)  

 

Dane  ucznia (uczennicy) 
 

Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................................... 

Adres ucznia ......................................................................................................................................... 

PESEL kandydata ................................................................................................................................  

 

...........................................................................            .....................................................................                 
 (imię i nazwisko ojca )                                                                   (imię i nazwisko matki)  

Nazwisko i imię prawnych opiekunów ................................................................................................. 

Adres rodziców/prawnych opiekunów ................................................................................................. 

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

Telefon/adres e-mail ............................................................................................................................. 

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

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół w porządku od najbardziej 

do najmniej preferowanych 

 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej 

publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół ponadpodstawowych w kolejności 

od najbardziej do najmniej preferowanych 
 

1. Pierwszy wybór: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa szkoły 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres szkoły 

2. Drugi wybór: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa szkoły 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres szkoły 

3. Trzeci wybór: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa szkoły 

 

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



 

Informacja o spełnieniu warunku określonego w ustawie o systemie oświaty i załączniku do wniosku 

potwierdzającym jego spełnienie 
  

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego warunku, w kolumnie czwartej napisz TAK i dołącz do wniosku 

dokument potwierdzający spełnianie tego warunku  
  

L.p. Warunek  Dokument potwierdzający spełnianie warunku  Zgłoszenie warunku 

do oceny Tak*) 
1.   

 
Problemy zdrowotne  Opinia publicznej poradni psychologicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej,  w  sprawie  pierwszeństwa  w  przyjęciu  ucznia  

z  problemami  zdrowotnymi  do  szkoły  ponadpodstawowej j  zgodnie  

z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych zasad działania 

publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym 

publicznych poradni specjalistycznych  

  

   Do wniosku dołączam dokument
 
 potwierdzający spełnianie powyższego warunku. TAK/NIE               

 
Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach do 

wniosku potwierdzających ich spełnianie 
 

*), Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium, napisz     

       TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium  
  

L.p.    Kryterium
   

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Zgłoszenie kryterium 
do oceny Tak*) 

1.  Wielodzietnośd rodziny   
kandydata   

Oświadczenie8 o wielodzietności rodziny kandydata  

2.  
  
  
  
    

Niepełnosprawnośd 
kandydata  
         
      
    

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  

na niepełnosprawnośd lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 

 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodnośd 
 z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 

3.  
  
  
  

Niepełnosprawnośd  
jednego z rodziców 
kandydata   

     

     
    

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodnośd 
 z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  
  
  

4.  
  
   

Niepełnosprawnośd    
obojga rodziców kandydata  

      

     
      
     

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodnośd  
z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  
 

5.  Niepełnosprawnośd  
rodzeństwa kandydata    
  

   
   

      

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodnośd  
z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  

6.  
  
  

Samotne  wychowywanie  
kandydata w rodzinie 

9 
  

      
      

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie
10

 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodnośd  
z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  
  
 

7.  
  
  
  
 

Objęcie kandydata pieczą  
zastępczą 
   
      
      

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 
 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodnośd  
z oryginałem przez rodzica kandydata 

  

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………........   

 



Klauzula informacyjna 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 (Dz. Urz. UE L  

z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana     

     Pawła II w Lipsku (adres:, ul. Zwoleńska 12; 27-300 Lipsko; adres e-mail:zsplipsko@gmail.com,  

    tel: 48 3780137) 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we   

    wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu  

    e-mail: zsplipsko@gmail.com lub pisemnie pod adres szkoły z dopiskiem „administrator”.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do      

     klasy I w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Lipsku 

4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art.       

     9 ust. 2 lit. g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  

     oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910).  

5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są  

      zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia  

      kandydata do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.  

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp  

    do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga      

    tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.   

Ponadto listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości      

     poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie administratora. W związku z obecną  

     sytuacją epidemiczną dopuszcza się do podania w publicznej wiadomości także na stronie  

     internetowej administratora listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  

8. Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 160 ustawy Prawo oświatowe.  

     Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja      

     postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń  

     uczęszcza do danej szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach  

     postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole, przez okres roku, chyba że na  

     rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie      

     nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:  

    a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

    b) sprostowania danych;  

    c) ograniczenia przetwarzania;  

    d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.  

10. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych      

      do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2;   

      00 – 193 Warszawa). 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną* do przetwarzania danych osobowych i dobrowolnie 

wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka oraz zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie 
wizerunku mojego i mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem 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)  
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO); Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeo – art. 233 § 1  i § 6 Kodeksu Karnego, 
oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym kwestionariuszu są prawdziwe oraz zgodne  
z rzeczywistym stanem rzeczy i moim aktualnym statusem prawnym. 
 
 

Podpis rodziców/prawnych opiekunów    Podpis kandydata 

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

Załączniki: 

1)  2 fotografie                                                3)  inne (obowiązujące w danym typie szkoły) 

2)  orzeczenie lekarskie 
 
 

* Klauzula informacyjna dostępna jest również na tablicy ogłoszeń– „rekrutacja”,   oraz na stronie www. zsoit-lipsko.pl 

 



Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjna                            Arkusz punktowy kandydata do szkoły 
 

Nazwisko i imię (imiona) kandydata ................................................................................................ 

 

1. Punkty uzyskane za egzamin ósmoklasisty    
   wynik przedstawiony w procentach z: 

  j.polskiego i matematyki x 0,35;  języka obcego x 0,3 

2. Punkty uzyskane za świadectwo a wyróżnieniem – 7 pkt     

3. Świadectwo szkolne – zajęcia edukacyjne obowiązujące    

 celujący   - 18 pkt  

 bardzo dobry   - 17 pkt 

 dobry    - 14 pkt  

 

 dostateczny   -   8 pkt 

 dopuszczający  -   2 pkt 

 
Lp. Przedmioty wybrane Ocena na świadectwie szkolnym Punkty 

1. Język polski   

2. Matematyka   

3. Język angielski   

4.    

4. Olimpiady/Konkursy/Zawody 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów 

oświaty 
Punkty 

* tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów 

* tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów 

 * tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów 

 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 

turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  
 

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym      

planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów 

b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym   

planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty 

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym   

planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty 

 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:  
* dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

* dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.  

* dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 pkt.  

* tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

* tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

* tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty 

 

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim: 
 

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych     

      ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  10 punktów, 

b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych   

     nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych   

     nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym     

     planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym   

    planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym   

    planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty; 

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub 

sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 

na szczeblu: 

 

a) międzynarodowym – 4 punkty;  b) krajowym – 3 punkty;  c) wojewódzkim – 2 punkty 

d) powiatowym – 1 punkt 

 

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu przyznaje się - 3 punkty 

 

5. Suma wszystkich punktów otrzymanych przez kandydata   

Podpisy Członków Komisji     Przewodniczący Komisji 


