Nowogard, dnia, ……………………………
KWESTIONARIUSZ PRZYJĘCIA
(dla absolwentów szkoły podstawowej)
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak
w Nowogardzie w roku szkolnym 2019/2020.
1. Kandydat:
DANE OSOBOWE KANDYDATA
NAZWISKO
IMIĘ
DRUGIE IMIĘ
PESEL
DATA URODZENIA

-

-

r.

MIEJSCE URODZENIA
TELEFON

-

-

-

-

-

-

E-MAIL UCZNIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
KOD POCZTOWY

-

ULICA/NR DOMU/NR M

2. Rodzice / prawni opiekunowie:
DANE OSOBOWE MATKI/ PRAWNEJ OPIEKUNKI
NAZWISKO
IMIĘ
TELEFON
E-MAIL MATKI/
PRAWNEJ OPIEKUNKI
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
KOD POCZTOWY

-

ULICA/NR DOMU/NR M
DANE OSOBOWE OJCA/ PRAWNEGO OPIEKUNA
NAZWISKO
IMIĘ
TELEFON
E-MAIL OJCA/
PRAWNEGO OPIEKUNA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
KOD POCZTOWY

-

ULICA/NR DOMU/NR M

3. Uczęszczałam/łem do Szkoły Podstawowej Nr …… im. ……………………………… w …………………
4. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie do :
a) klasy humanistycznej
b) klasy przyrodniczej
c) klasy policyjnej
W przypadku braku miejsc w klasie o wybranym profilu (lub nieutworzenia danej klasy) wybieram profil:
a) humanistyczny
b) przyrodniczy
c) policyjny d) rezygnuję
5. Deklaruję wybór nauki języka obcego, jako wiodącego: - język angielski
6. Szkoła, do której przedkładam niniejsze podanie:
jest szkołą pierwszego wyboru (do tej szkoły chcę uczęszczać),
jest szkołą drugiego wyboru

- język niemiecki

7. Oświadczam, że świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
zewnętrznego dostarczę do dnia 25 czerwca 2019 r.
8. Do kwestionariusza załączam następujące dokumenty:
a)
zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w klasie policyjnej –
dotyczy tylko klas policyjnych.
b) ……………………………………………………………..
c) ……………………………………………………………..
.
____________________________________
Podpis ucznia
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców w procesie rekrutacji do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
I Liceum Ogólnokształcące im ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 I Liceum Ogólnokształcące im
ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard, reprezentowana przez dyrektora
placówki (zwane dalej Szkołą); tel.: tel. 91-39-20-213, e-mail: lo1@lo1.nowogard.ids.pl
2. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI)/Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – Rafał Wasyluk
tel.: 665 396 972, e-mail: iod@ioik.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130
i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.),
 art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane
osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń
będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani
do ich podania. Odmowa podania danych skutkuje rezygnacją z uczestnictwa w procesie rekrutacji.

____________________________________
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Nowogard, dnia ………….…………
OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO - wyłącznie dla kandydatów do klasy policyjnej
Oświadczam, że mój syn (córka) ……………………………………………

nie był (-ła) karany (-a)

oraz nie toczy się przeciwko synowi (córce) żadne postępowanie karne.
Wyrażam zgodę, aby mój syn (córka) brał (-a) udział w dodatkowych obowiązkowych zajęciach
w zakresie szkolenia policyjnego.
____________________________________
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

