
 

………………………………                                                       ………………………,……………… 
   (imię i nazwisko kandydata)                                                                                                    (miejscowość, data) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Dwujęzycznymi  

w Boguchwale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o przyjęcie mojej córki / mojego syna  …………………… do Programu Matury 

Międzynarodowej (IB Diploma Programme) realizowanego w roku szkolnym 2022/2023 – 

2023/2024 (klasa trzecia i czwarta). 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)                                                                          czytelny podpis matki (opiekuna prawnego) 



 

Dane osobowe kandydata 

imiona  

nazwisko  

data urodzenia  

miejsce urodzenia  

PESEL  

W przypadku braku nr PESEL, 

seria i nr paszportu  lub inny 

dokument potwierdzający 

tożsamość  

 

Adres zamieszkania kandydata 

ulica, nr domu,  

nr mieszkania 
  

kod pocztowy  

miejscowość  

Adres zameldowania (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania kandydata)  

ulica, nr domu,  

nr mieszkania 
  

kod pocztowy  

miejscowość  

Dane kontaktowe rodziców / prawnych opiekunów 

imię i nazwisko matki  

telefon:  

adres e-mail:  

adres zamieszkania:  

 

imię i nazwisko ojca  

telefon:  

adres e-mail:  

adres zamieszkania: 
 

 

Informacje dodatkowe 

Tak/Nie 

(niepotrzebne skreślić) 

Kandydat ma udokumentowane problemy zdrowotne, które ograniczają jego możliwości 

przyszłego wyboru kierunku kształcenia, potwierdzone opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej (w tym publicznej poradni specjalistycznej). 

Certyfikat językowy 

(nazwa; wynik) 
 

 
 

Oświadczamy, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawda i stanem faktycznym.  

 
 

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

    czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)                                                                          czytelny podpis matki (opiekuna prawnego) 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w 

formie publikacji zdjęć, publikacji wideo relacji lub innych właściwych środków zapisu 

wizerunku z pobytu w szkole, w celu promocji szkoły oraz promocji osiągnięć uczniów 

(strona internetowa, gazetka szkolna, materiały reklamowe, wycieczki, zawody sportowe, 

listy uczestników i laureatów konkursów) w momencie gdy zostanie uczniem Liceum – 

zgodnie z postanowieniami art. 81 ust. 1ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 650). 

Mamy świadomość, że niniejsza zgoda jest dobrowolna i ważna do odwołania
1
. 

Oświadczamy, że znamy i akceptujemy zasady oraz harmonogram rekrutacji 

obowiązujący w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                        ………………………………………, dnia …………………………………       
 

 

 

 

 

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

    czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)                                                                          czytelny podpis matki (opiekuna prawnego) 

 

                                                           
1 Informacja: W trakcie różnego rodzaju wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych w Szkole dokonujemy 

rejestracji wizerunku dzieci. Wskazujemy, zgodnie z art. 81 ust. 2  pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, że rozpowszechnianie wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości w/w wydarzeń nie wymaga 

zgody na publikacje. Przez wykorzystanie stanowiące jedynie szczegół całości rozumie się w szczególności te ujęcia, na 

których dziecko występuje w tłumie, jak również ujęcia, na których dziecko występuje samodzielnie, jednak sposób 

rejestracji (tj. np. kąt kamery, czas trwania ujęcia) nie pozwala w rozsądnym zakresie przyjąć, że wizerunek dziecka stanowi 

główny lub podstawowy element tego ujęcia (np. krótka migawka pokazująca specyficzną rolę, jaką dziecko odgrywa  

w danym wydarzeniu typu przedstawienie).  



Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej  

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale 
 

 

Punkty za oceny na świadectwie ukończenia drugiej klasy szkoły średniej: 

P r z e d m i o t Ocena Liczba punktów
2
 

język angielski    

język polski   

matematyka   

wybrany 1: …………………………   

wybrany 2: …………………………   

wybrany 3: …………………………
3
   

Razem:  

 

Punkty za posiadanie certyfikatu językowego: 

Nazwa egzaminu Wynik Liczba punktów 

…………………………………………. 
  

 

Punkty uzyskane w rozmowie kwalifikującej
4
: 

Rozmowa kwalifikująca Uczeń przystąpił Liczba punktów 

W języku angielskim Tak Nie  

 

Wewnątrzszkolny egzamin kompetencji językowych: 

Egzamin ze znajomości języka obcego Uczeń przystąpił 
Liczba uzyskanych 

punktów 

Język angielski
 

Tak Nie ___ / 100 

 

Ogółem kandydat uzyskał:  

 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna  postanowiła przyjąć / nie przyjąć*  kandydata do programu IB 

Diploma Programme Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale. 

 

 

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

              (pieczęć Liceum)                                                                                                (data i podpis przewodniczącego Komisji)
 

                                                           
2 Skala ocen: celujący – 20 pkt, bardzo dobry – 15 pkt, dobry – 10 pkt. 
3 Dotyczy kandydatów, którzy wybierają 3 przedmioty na HL. 
4 Dotyczy kandydatów posiadających certyfikat językowy. 

                                                                    

pkt. 



KLAUZULA INFORMACYJNA5 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z realizacją wymogów na podstawie z art. 13 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) 

zwanego dalej „RODO” informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Informujemy, że Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale, ul. Suszyckich 11, 36-040 Boguchwała zwane dalej „Szkołą”,  

do której składacie Państwo niniejszy formularz rekrutacyjny, jest Administratorem podanych przez Państwa danych. 

Dane – w zakresie objętym formularzem – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną 

przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z art. 140 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. a) – tj. wyrażona zgoda, w przypadku podania szerszego zakresu 

danych od wymaganych w ww. przepisach. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pana Tomasza Mielech, adres e-mail do kontaktu: 

iod@boguchwala.pl. 

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.  

Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie 

postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).  

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej 

niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły6 (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawa oświatowego).  

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły, jego dane są przechowywane  przez okres jednego roku, chyba że na 

rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.  

Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich 

sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie 

rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 

RODO. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, 

zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną 

podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo  

do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły 

nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.  

Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące 

przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem 

nadzorczym, o którym mowa jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy 

wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru,  

dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.  

Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest 

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do Szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa  

w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru.  

Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do IB Diploma 

Programme szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie 

poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. 

                                                           
5 Klauzula informacyjna stanowi integralną część Wniosku o przyjęcie do IB Diploma Programme Liceum.  
6 Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 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 korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej 
szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego albo uczęszcza do danej publicznej szkoły, publicznej 
placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na 
kwalifikacyjny kurs zawodowy.” 



………………………………                                                        
   (imię i nazwisko kandydata)        

 

REKRUTACJA DO PROGRAMU MATURY MIĘDZYNARODOWEJ (IB DP) 

ROK SZKOLNY 2022/2023 – 2023/2024 

 

WYBÓR PRZEDMIOTÓW W PROGRAMIE IB DP 2022/2023 – 2023/2024 

 

GRUPA Poziom 

I LITERATURE (Polish) SL  HL  

II ENGLISH B: Language Acquisition - - HL  

SPANISH ab initio SL  - - 

III HISTORY SL  HL  

GEOGRAPHY SL  HL  

IV BIOLOGY SL  HL  

PHYSICS SL  HL  

CHEMISTRY SL  HL  

V ANALYSIS AND APPROACHES 

(mathematics) 
SL  HL  

APPLICATIONS AND INTERPRETATION  

(mathematics) 
SL  HL  

 

UTWORZENIE GRUPY UZALEŻNIONE JEST OD LICZBY CHĘTNYCH (MINIMUM 4 OSÓBY) 

Proszę zaznaczyć wybór przedmiotów i poziomu znakiem „X”. 

Przypominamy, że: 

- należy wybrać 3 przedmioty na HL i 3 przedmioty na SL lub 4 przedmioty na HL i 2 przedmioty na SL; 

- należy wybrać: 

- po jednym przedmiocie z grupy I, II, III, IV, V (5 przedmiotów) 

- szósty przedmiot należy dobrać z grupy II, III, IV (1 przedmiot) 

 

....................................       ..................................................... 
data        podpis kandydata 

 

 

 

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

 

....................................      ..................................................... 
data               podpisy rodziców (opiekunów) 


