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Misja Szkoły „Wyspa JP2” 
 

Kształtujemy uczniów w oparciu o wartości chrześcijańskie, 
rzetelną naukę i kontakt z przyrodą. 

Inspirujemy dzieci i młodzież do odpowiedzialnych zadań, 
dając im przykład dobrego życia, jak nauczał nas Jan Paweł II. 

 
 

 

Warszawa, dnia ..................................... 

 
 

Podanie o przyjęcie do Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego Wyspa JP2 
 

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy …… LO Wyspa JP2 w Warszawie w roku szkolnym  202…/202… 

 

Dane osobowe kandydata: 
 
Nazwisko i imiona ucznia: .......................................................................................................... 
 
Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................. 
 
PESEL ...................................................................................................................................... .... 
 
Imiona i nazwiska Rodziców /lub prawnych opiekunów/............................................................. 
 
.......................................................................................................................................... ............. 
 
Adres zameldowania ucznia.......................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania ucznia........................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania Rodziców /prawnych opiekunów/................................................................ 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Telefony Rodziców – M: ..................................................T: ........................................................ 
 
E-maile Rodziców - M: ....................................................T: .........................................................  
 
Nr dowodu osobistego Rodziców - M: .....................................T: ................................................ 
 
 
Szkoła, do której uczeń uczęszczał ……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
Numer Karty Dużej Rodziny (jeśli jest) ……..…………………………………………….…….. 

 

Czy uczeń ma opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? ………………..……………….. 

 

Czy uczeń ma orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? ………..………………….. 

 

 

 
  



str. 2 
 

Osiągnięcia ucznia: ……………………………………………………........................................... 
 
............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
Zainteresowania ucznia: ................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................................ ......
 
 
 

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

 
 
 

........................................................ 
podpis rodziców

  
podpis ucznia

 
 

Należy złożyć następujące dokumenty:  
1. Świadectwo z siódmej klasy i świadectwo ósmej klasy lub wykaz ocen (w zależności od terminu 

składania podania). 

2. Dowód wpłaty wpisowego. 

3. Zdjęcia – 2 szt. (podpisane: imię, nazwisko, data urodzenia i adres). 

4. Ksero Karty Dużej Rodziny. 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, zawartych w niniejszym podaniu, w 

celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

 

………… …..………………………………………  
Data Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/67 o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych jest Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Wyspa JP 2, ul. 

Radzymińska 118A, 03-574 Warszawa, prowadzona przez spółkę Dobra Wyspa Sp. z o.o. z siedzibą ul. 

Radzymińska 118A, 03-574 Warszawa, NIP: 524-27-59-607, tel. +48 789 340 135, e-mail: 

szkola@wyspajp2.pl.  
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.  
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z prowadzeniem procesu rekrutacji.  
4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych, jak również do cofnięcia zgody na 

ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej zgody.  
5. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.  
6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim – odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9) 

Rozporządzenia z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa.  
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  
8. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  jest  warunkiem  umożliwiającym  

ubieganie się o przyjęcie do Szkoły.  
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi informacjami: 

 
………… ………….…………………………………  

Data Podpisy rodziców/opiekunów prawnych


