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XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie 

im. Świętej Rodziny w Olsztynie 
ul. A. Mickiewicza 10, 10-509 Olsztyn 

tel. 797 002 329 

lickatol@wp.pl 

www.katolik.olsztyn.pl 

 
DEKLARACJA ZAPISU UCZNIA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
 

ABSOLWENT SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ 

 
 
 

NAZWISKO I IMIONA UCZNIA 

 
 
 

KLASA I 

PROFIL HUMANISTYCZNY 

przedmioty rozszerzone (zaznacz dodatkowo 1-2 przedmioty):  

 język polski  historia  WOS  geografia  

 biologia  język angielski  język niemiecki 

KLASA I 

PROFIL MATEMATYCZNO – FIZYCZNY 

 przedmioty rozszerzone (zaznacz dodatkowo 1-2 przedmioty):  

 matematyka  fizyka  informatyka  geografia  

  język angielski  język niemiecki 

KLASA I 

PROFIL BIOLOGICZNO – CHEMICZNY 

przedmioty rozszerzone (zaznacz dodatkowo 1-2 przedmioty):  

 biologia  chemia  geografia  

 matematyka  język angielski  język niemiecki 

WYBÓR JĘZYKA OBCEGO 
NOWOŻYTNEGO 

I język obcy (kontynuacja nauki języka ze szkoły podstawowej) 

        j.angielski                j.niemiecki 

II język obcy – do wyboru: 

        j.niemiecki - początkujący   j.niemiecki - kontynuacja 

        j.włoski - początkujący    

BASEN 

Czy chcesz brać udział w zajęciach na basenie? 

            TAK                NIE 
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ZAŁĄCZNIKI: 
Jeżeli uczeń posiada nw. dokumenty, prosimy o zaznaczenie ich w tabeli (znakiem X) i dostarczenie ich wraz z kopią 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: 
 

Nazwa załącznika TAK NIE 

Zaświadczenie laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty, 
laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata olimpiady dla 
uczniów szkół podstawowych 

  

Dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia naukowe   

Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe w zawodach organizowanych przez Polskie 
Związki Sportowe, Szkolny Związek Sportowy lub podmiot organizujący miejskie rozgrywki 
ogólnoszkolne 

  

Dokumenty potwierdzające osiągnięcia artystyczne   

Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach tematycznych   

Dokumenty/ zaświadczenia o działalności w wolontariacie, wspólnotach, oazach, scholach, 
ministrant itp. 

  

Orzeczenie lub opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   

 

PROSIMY PODAĆ WAŻNE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ROZWOJU I OSOBOWOŚCI UCZNIA (informacje powinny dotyczyć: 

sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia, posiadania orzeczenia lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz 

ogólnej charakterystyki ucznia): 

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

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

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

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

 
PROSIMY O PODANIE GŁÓWNYCH MOTYWÓW, DLA KTÓRYCH CHCĄ PAŃSTWO POSŁAĆ SWOJE DZIECKO DO 
KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:  

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

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

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

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

  Jako Rodzice (Opiekunowie) deklarujemy wolę konstruktywnej współpracy w sprawach wychowawczych  
i organizacyjnych szkoły. 

Rozumiemy i akceptujemy program wychowawczy szkoły, uwzględniający nauczanie religijne, moralne  
i społeczne Kościoła Rzymskokatolickiego, oparte na Biblii i Tradycji Kościoła. 

Deklarujemy udział w lekcjach religii, porannej modlitwie, spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach 
i  innych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę. 
. 

Olsztyn, dnia …………………………… 
 

 

……………………………     …………………………… 

Podpis matki 
(opiekuna prawnego) 

Podpis ojca  
(opiekuna prawnego) 
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DANE OSOBOWE KANDYDATA 

 
PESEL                                                                         DATA URODZENIA 

                            

 
Imiona                                                                                                   Nazwisko 

  

Miejsce urodzenia                                                                             Obywatelstwo 

  

Adres zamieszkania 

 
Ulica                                                                                                      Nr domu                      Nr lokalu 

   

Kod                                                                  Miejscowość 

  -     

 
Adres poczty elektronicznej 
 
 
Numer telefonu kandydata 
 
 
 
 
 

 

DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

 
Dane matki/ opiekunki prawnej 
Imię                                                                 Nazwisko                                     Telefon komórkowy 

   

Adres zamieszkania 

 

Adres poczty elektronicznej 

   

 
Dane ojca/ opiekuna prawnego 

Imię                                                   Nazwisko                                                   Telefon komórkowy 

   

Adres zamieszkania 

 

Adres poczty elektronicznej 
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Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów: 

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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, 

że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych – rodziców/opiekunów prawnych i ucznia – jest XIII Liceum 

Ogólnokształcące Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, tel.: 89 523-69-49, e-mail: 

lickatol@wp.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w XIII Liceum Ogólnokształcącym Katolickim im. Świętej Rodziny  

w Olsztynie możliwy jest pod numerem tel. 797 002 329 lub adresem e-mail: lickatol@wp.pl  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w 

o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 

grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) – dla spełnienia statutowych zadań dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz nauki ucznia w placówce i po tym 

terminie zostaną zniszczone. 

5. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do odbioru danych 

osobowych na podstawie obowiązującego prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawrze umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

oświatowego j/w. Jeżeli odmówią Państwo ich podania, wówczas nie będziemy mogli realizować wobec 

ucznia ustawowych oraz statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

 

Oświadczam, że  

zapoznałam/em się z powyższą informacją i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez XIII Liceum Ogólnokształcące 

Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie podanych w „Deklaracji zapisu ucznia” danych osobowych. 

 

 

 

Olsztyn, dnia .................................. 

Podpis ojca/opiekuna prawnego .................................................... 

 

Podpis matki/opiekuna prawnego .................................................... 

 

Podpis ucznia    .................................................... 


