
Deklaracja 

przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych 

do klasy dwujęzycznej w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV 

 

Deklarację należy wypełnić drukowanymi literami, podpisać zeskanować i wysłać skany na 
adres mailowy uczniowie@lo14.wroc.pl, a wersję papierową dostarczyć w dniu sprawdzianu. 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Nazwisko ucznia…………………………………… 

Imiona ucznia ……………………………………….. 

Data urodzenia …………………….. Miejsce urodzenia ……………………………. 

PESEL ………………………….. 

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA 

Adres ……………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy ………………………. Miejscowość ……………………………………. 

INFORMACJE O RODZICIACH (PRAWNYCH OPIEKUNACH) 

Imię i nazwisko ojca (opiekuna) ………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy ………………………. Miejscowość ……………………………………. 

Telefon komórkowy …………………………. 

Imię i nazwisko matki (opiekuna) ……………………………………………………….. 

Adres ……………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy ………………………. Miejscowość ……………………………………. 

Telefon komórkowy …………………………. 

INFORMACJA O SZKOLE PODSTAWOWEJ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZAŁ KANDYDAT 

Numer szkoły podstawowej …………. Adres szkoły ………………………………………….. 

Kod pocztowy ………………………. Miejscowość ……………………………………. 



1. Deklaruję chęć przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów  
do klasy dwujęzycznej w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV, który odbędzie się 2 czerwca 
2023 r. o godz. 9.00. 

2. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. Kontakt 
do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. 
Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane przetwarzane są w celu procedowania deklaracji w 
procesie rekrutacyjnym na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 
ust. 1 lit e RODO). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych: 
https://lo14.wroc.pl/files/43/klauzula-rekrutacja.pdf. 

 

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

            (podpis kandydata)            (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

……………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

1. Oświadczenia dotyczące treści wniosku 

     Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Mam 
świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do 
potwierdzania okoliczności w powyższych oświadczeniach. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z: 

1) ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 
2) ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) 
3) załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 1/2023 z dnia 25 

stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  
i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 dla kandydatów do klas I 
publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich 
branżowych szkół I stopnia oraz do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach 
ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami 
dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z 
oddziałami dwujęzycznymi. 

 

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

            (podpis kandydata)            (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

……………………………………… 

            (miejscowość, data) 


