
Wniosek o przyjęcie kandydata  

do Internatu XXI LO im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie 

 

Uwaga! Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia. 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 

Imiona:*  

Nazwisko:*  

PESEL*  

Data urodzenia*  

ADRES ZAMIESZKANIA 

województwo*  

powiat*  

gmina*  

miejscowość*  

ulica  

numer budynku*  

numer lokalu  

kod pocztowy*  

poczta*  

telefon  

Adres e-mail  

 

 

 



DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

stopień pokrewieństwa   

Imię i nazwisko*   

Telefon   

Adres e-mail   

ADRES ZAMIESZKANIA 

województwo*   

powiat*   

gmina*   

miejscowość*   

ulica   

numer budynku*   

numer lokalu   

kod pocztowy*   

poczta*   

 

Kryteria przyjęcia 

Kryteria I stopnia wynikające z ustawy prawo oświatowe (art.145 ust.1) 

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)  
Dzieci będące na utrzymaniu rodziców do 18 r. ż. lub 25 r.ż., w przypadku                   

gdy dziecko się uczy lub studiuje  

Tak 
 

Nie 
 

Odmowa udzielenia odpowiedzi 

Niepełnosprawność kandydata 
W przypadku odpowiedzi TAK należy dołączyć orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie                     
o niepełnosprawności 

Tak 
 

Nie 
 

Odmowa udzielenia odpowiedzi 

Niepełnosprawność jednego  z rodziców kandydata 
W przypadku odpowiedzi TAK należy dołączyć orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie                     
o niepełnosprawności 

Tak 
 

Nie 
 

Odmowa udzielenia odpowiedzi 

Niepełnosprawność obojga rodziców 
W przypadku odpowiedzi TAK należy dołączyć orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie                     
o niepełnosprawności 

Tak 
 

Nie 
 

Odmowa udzielenia odpowiedzi 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
W przypadku odpowiedzi TAK należy dołączyć orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie                     
o niepełnosprawności 

Tak 
 

Nie 
 

Odmowa udzielenia odpowiedzi 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
W przypadku odpowiedzi TAK należy dołączyć prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie                   
o samotnym, wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka z jego rodzicem. 

Tak 
 

Nie 
 

Odmowa udzielenia odpowiedzi 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
W przypadku odpowiedzi TAK należy dołączyć dokument potwierdzający 

objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Tak 
 

Nie 
 

Odmowa udzielenia odpowiedzi 



Kryteria II stopnia (uzupełniające) 
odległość miejsca zamieszkania od Lublina  

powyżej 50 km  
tak 

nie 

odmowa odpowiedzi 

poniżej 50 km 

tak 

nie 

odmowa odpowiedzi 

dojazd jest utrudniony z powodu braku 

bezpośredniego dojazdu, małej liczby 

połączeń, odległości do najbliższego 

przystanku  
tak  
nie 

 

Odmowa udzielenia odpowiedzi 

rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w Internacie Tak 
 

Nie 
 

Odmowa udzielenia odpowiedzi 
kandydat jest uczniem szkoły artystycznej, która znajduje się 

w Lublinie 
w przypadku odpowiedzi TAK należy dołączyć potwierdzenie ze szkoły 

muzycznej 

Tak 
 

Nie 
 

Odmowa udzielenia odpowiedzi 
kandydat jest członkiem klubu sportowego, którego siedziba 

jest w Lublinie 
w przypadku odpowiedzi TAK należy dołączyć potwierdzenie z klubu 

sportowego 

Tak 
 

Nie 
 

Odmowa udzielenia odpowiedzi 
kandydat jest zaangażowany w działalność wolontariatu, 

harcerstwa, KSM-u, Oazy lub grupy parafialnej 
w przypadku odpowiedzi TAK należy dołączyć potwierdzenie księdza lub innej 

osoby odpowiedzialnej za działalność grupy 

Tak 
 

Nie 
 

Odmowa udzielenia odpowiedzi 

kandydat został przyjęty do Liceum XXI LO w pierwszej 

kolejności jako laureat konkursu lub olimpiady 

przedmiotowej 

Tak 
 

Nie 
 

Odmowa udzielenia odpowiedzi 

rodzina kandydata jest objęta w bieżącym roku 

kalendarzowym pomocą GOPS lub MOPS 

Tak 
 

Nie 
 

Odmowa udzielenia odpowiedzi 

Pozostałe informacje 

Proszę o podanie innych istotnych zdaniem rodzica informacji, które należy uwzględnić w procesie rekrutacji 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 



Załączniki:  
(proszę zaznaczyć wybrane przez Państwa załączniki do wniosku) 

1. Oświadczenie rodzica o wielodzietności tak / nie  

2. Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata tak / nie 

3. Orzeczenie o niepełnosprawności obojga lub jednego z rodziców tak / nie 

4. Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa  tak / nie 

5. 
 

Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem 

tak / nie 

6. Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą tak / nie 

7. Dokument poświadczający, że kandydat jest uczniem szkoły artystycznej z siedzibą w Lublinie tak / nie 

8. Dokument poświadczający, że kandydat jest członkiem klubu sportowego z siedzibą w Lublinie tak / nie 

9. Dokument poświadczający, ze kandydat jest zaangażowany w działalność wolontariatu, harcerstwa, 
KSM-u, Oazy lub innej grupy parafialnej 

tak / nie 

10. Oświadczenie rodzica, że rodzina jest objęta w bieżącym roku kalendarzowym pomocą GOPS lub MOPS tak / nie 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU 
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania 

dziecka do internatu, będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z usług placówki, w terminie podanym                                      

w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w określonym terminie oznacza 

wykreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w internacie.  
 

Lublin, dnia ………………………………………….  
 
……….……………...                 …………………….…                                               ……………………….. 
podpis kandydata                                      podpis matki/opiekuna prawnego                          lub/i                            podpis ojca/opiekuna prawnego  

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r.: 

1. Administratorem danych osobowych jest XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, z siedzibą 
przy ul. Ks. M. Słowikowskiego 6, 20-124 Lublin 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 rekrutacji do Internatu przy XXI Liceum, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  
(Dz. U. z 2019 r., poz.1148). 

 w przypadku przyjęcia do internatu, w celu realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO z dn. 27.04.2016 r. 

3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa oświatowego 
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z XXI LO wykonują usługi wspierające realizację 
statutowych zadań szkoły i internatu 

5. Mam prawo dostępu do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
odwołania uprzednio udzielonej zgody, przenoszenia, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

6. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa; mam prawo odmówić podania 

określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do placówki lub 
brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu 
10. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod nr tel. 81 7477952 lub iod@biskupiak.pl 

 

 

Lublin, dnia …………………………………… 

 

……….……………...                 …………………….…                                               ……………………….. 
podpis kandydata                                      podpis matki/opiekuna prawnego                          lub/i                            podpis ojca/opiekuna prawnego  

 
 

mailto:iod@biskupiak.pl

