WNIOSEK O PRZYJĘCIE
KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ
Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej
w roku szkolnym 2020/2021

Dane osobowe kandydata
(wypełnić pismem drukowanym)
IMIĘ

DRUGIE IMIĘ

NAZWISKO

DATA URODZENIA

MIEJSCE URODZENIA (miejscowość/powiat/województwo)

PESEL

Adres kandydata: miejscowość, ulica, kod pocztowy-poczta

Telefon / E-mail kandydata

Dane rodziców/opiekunów prawnych
Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

Adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych

Telefon do rodziców/opiekunów

E-mail rodzica/opiekuna

Nazwa szkoły podstawowej z której wywodzi się kandydat
Gmina:
Powiat:

Proponowane profile:
Matematyczno-informatyczny

przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski

Biologiczno -chemiczny

przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski

Humanistyczno-lingwistyczny

przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski
(hiszpański)
(zaznaczyć właściwy kierunek x )

ANKIETA REKRUTACYJNA- wypełnienie obowiązkowe
OŚWIADCZAM, że córka / syn ……………………………………………………………
Będzie uczestniczyć w zajęciach religii

TAK

NIE

Będzie uczestniczyć w zajęciach etyki

TAK

NIE

TAK

NIE

Należy zakreślić właściwą odpowiedź
Będzie uczęszczał/a na lekcje wychowania do
życia w rodzinie
Należy zakreślić właściwą odpowiedź

Czy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności (dane są niezbędne do sprawozdawczości ogólnej szkoły bez podawania danych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z póź.zm)

TAK

NIE

Czy uczeń posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
TAK

………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

NIE

…………………………………………………….
( data i podpis kandydata )

Podanie można składać od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. w godzinach: 8:00 - 16:00
w sekretariacie liceum w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3 Maja 3;
tel. 55 247 20 21 (wzór podania do pobrania na www.zs1ndg.edu.pl)
Wymagane dokumenty:
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – poświadczona kserokopia,
 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty- poświadczona kserokopia,
 kartę zdrowia ucznia (w przypadku przyjęcia) ,
 aktualne zdjęcia PODPISANE na odwrocie - 3 szt. dostarczone razem z oryginałami
dokumentów,
 kserokopia aktu urodzenia.

Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej, ul. 3 Maja 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański adres e-mail:.
zs1ndg@gmail.com numer telefonu: 55 247 2021 .
2. W Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail:
inspektor@cbi24.pl).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły. Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły
publicznej. Z kolei dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane
w publicznej szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygniecie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi zapewniającemu obsługę informatyczną systemu rekrutacyjnego, z którym
administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem naboru do szkoły znajduje podstawę w przepisach ustawy - Prawo
oświatowe. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy przystępuje do naboru.
Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.
Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dot. przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły,
statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji

OŚWIADCZENIE
Zapoznałem się */ Zapoznałam się* z informacją dot. przetwarzania danych osobowych
i wyrażam zgodę*/ nie wyrażam zgody*

(właściwe podkreślić)

na przetwarzanie danych

osobowych mojego dziecka……………………………………………………………....w celu
przeprowadzeniu rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym
Dworze Gdańskim.
………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna)

Nowy Dwór Gdański, ……………………… 2020 r.

