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Regulamin rekrutacji 
kandydatów do klas pierwszych    

 

do II Liceum Ogólnokształcącego  im. Adama Mickiewicza w Słupsku 

na rok szkolny 2023/2024 

 
  

§ 1    
   

1. Podstawę prawną regulaminu stanowią:     
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. 

poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) – rozdział 6 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz.2431) 

• Zarządzenie nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w 
województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024  
 

2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. 

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemów informatycznych. 

4. Terminy rekrutacji ustala Pomorski Kurator Oświaty.   
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§ 2   
 

TERMINY REKRUTACJI:   
 

Lp. Rodzaj czynności Termin   

1. 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co 
najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 

od 15 maja 2023 r.  
do 20 czerwca 2023r. 
do godz.15.00 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie 
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, 
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na 
zamianę szkół do których kandyduje  

od 23 czerwca 2023 r. 
do 12 lipca 2023 r. 
do godz. 15:00 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych 
z ustaleniem tych okoliczności. 

do 12 lipca 2023 r 
  

4. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 
okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

do 18 lipca 2023 r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

19 lipca 2023 r.  
do godz. 15.00 

6. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, 

od 20 lipca 2023 r. 
do 26 lipca 2023 r. 
do godz.15.00 
 

7. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

27 lipca 2023 r. 
do godz. 14:00 
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§ 3 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024 
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1.język angielski  

2. matematyka 

3. od kl. II dla 
chętnych 
informatyka 

W ramach tej specjalizacji przygotowujemy uczniów do 
matury rozszerzonej z matematyki i innych przedmiotów 
wybranych indywidualnie przez uczniów. Bardzo duży 
nacisk kładziemy na zajęcia z informatyki, które mogą być 
wybranym dodatkowym rozszerzeniem od drugiej klasy. 
Klasa o profilu politechnicznym to wyzwanie dla uczniów, 
którzy lubią przedmioty ścisłe. Absolwenci tej klasy będą 
mogli ubiegać się między innymi o następujące kierunki 
studiów: architektura, lotnictwo, budownictwo, 
energetyka, elektrotechnika, automatyka i robotyka, 
informatyka, mechanika i budowa maszyn, transport, 
logistyka. zarządzanie inżynierskie, matematyka 
(nauczycielska, stosowana). 
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1.język angielski  

2. biologia  

3. chemia 

Klasa o tym kierunku kształcenia stwarza możliwość 
pogłębiania wiedzy z zakresu biologii i chemii oraz języka 
angielskiego. Przedmioty są realizowane w zakresie 
rozszerzonym, z podziałem na grupy, co umożliwi 
doskonałe przygotowanie do matury, a następnie podjęcie 
studiów na wybranym kierunku, jak kierunek lekarski, 
lekarski w j.angielskim, farmacja, analityka medyczna, 
techniki dentystyczne, dietetyka, kosmetologia, 
weterynaria i wiele innych. 
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1. język angielski 

2. biologia  

3. od kl. II dla 
chętnych fizyka 

To profil stworzony dla osób, które chciałyby rozwijać 
swoje pasje przyrodnicze, inżynieryjne i medyczne. Od 
drugiej klasy można dodatkowo dobrać rozszerzenie z 
fizyki. Daje to absolwentom bardzo szeroki wybór 
kierunków studiów - nie tylko przyrodniczych, ale także 
medycznych i politechnicznych, m.in. takich jak: 
fizjoterapia, pielęgniarstwo, audiofonologia, analityka 
medyczna, biotechnologia, biologia sądowa, położnictwo, 
psychologia zdrowia, biologia, biotechnologia, nauki 
medyczne, dietetyka, wychowanie fizyczne, logopedia, 
pedagogika, lingwistyka, filologia i wiele innych. 
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1. język angielski  

2. wiedza o  

społeczeństwie 

3. od kl. II dla 
chętnych biznes i 
zarządzanie 

Klasa ta jest doskonałym wyborem dla uczniów 
planujących studia na kierunkach: filologia, lingwistyka, 
turystyka, europeistyka, stosunki międzynarodowe, 
dziennikarstwo, logistyka, a także prawo. Klasę tę wybiorą 
też ci, którzy marzą o karierze tłumacza, przewodnika, 
menagera w korporacji. Ilość godzin przeznaczona na 
naukę języków i doskonała kadra nauczycielska są 
gwarancją bardzo dobrego przygotowania uczniów do 
matury, studiów i podjęcia pracy w wielu krajach Europy.   
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1. język angielski 

2. biologia 

3. chemia 

Klasa ta jest doskonałym wyborem dla uczniów, którzy 
pragną rozwijać wiedzę ze świata biologii oraz interesują 
się eksperymentami chemicznymi. Absolwenci tej klasy 
mogą podjąć studia na kierunkach: medycyna, fizjoterapia, 
pielęgniarstwo, audiofonologia, farmacja, analityka 
medyczna, biotechnologia, biologia sądowa, stomatologia, 
położnictwo, weterynaria. 

 

 

 

§ 4   

 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 
2. Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do systemu 

rekrutacji rodzice kandydatów. Wydrukowany oraz podpisany wniosek należy dostarczyć do 
szkoły pierwszego wyboru.   

3. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.   

  



II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku 

S t r o n a  5 | 12 

 

§ 5   
 

 

1. Po zebraniu wszystkich danych system automatycznie przydzieli kandydata do określonej szkoły 
na podstawie wskazanych przez niego preferencji wpisanych do elektronicznej bazy danych oraz 
sumy punktów składających się z:   

 

Kryteria za świadectwo   

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Aktywność na rzecz innych ludzi   3 pkt 

Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem   7 pkt 

Szczególne osiągnięcia   18 pkt 

Wynik z języka polskiego   18 pkt 

Wynik z matematyki   18 pkt 

Wynik z języka obcego nowożytnego   18 pkt 

Wynik z 4 przedmiotu   

18 pkt 

Max   100pkt 

Kryteria z egzaminu ósmoklasisty   
Wyniki z egzaminu 
ósmoklasisty w % 

Punkty w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Wynik z języka polskiego   100% x0,35=35pkt 

Wynik z matematyki   100% x0,35=35pkt 

Wynik z języka obcego nowożytnego   100% x0,30=30pkt 

Max  
 

100pkt 

Razem    200pkt 
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2. Liczby punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch 
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – max. 72 punkty, uzyskane na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, w poszczególnych klasach są to:   

   

NAZWA 
PRZEDMIOTY 
ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 

I A 
POLITECHNICZNA 
 
  

1.język angielski  
2. matematyka 
3. od kl. II dla chętnych 
informatyka 

1. język polski 
2. matematyka 
3. język angielski 
4. informatyka lub technika* 

I B 
LEKARSKA 
 

1. język angielski  
2. biologia  
3. chemia 

1. język polski 
2. matematyka 
3. język angielski 
4. biologia lub chemia* 

I C 
PRZYRODNICZA 

1. język angielski 
2. biologia  
3. od kl. II dla chętnych 
fizyka 

1. język polski 
2. matematyka 
3. język angielski 
4. przyroda lub EDB* 
 

I D 
JĘZYKOWO-
SPOŁECZNA 
 

1. język angielski  
2. wiedza o  
społeczeństwie 
3. od kl. II dla chętnych 
biznes i zarządzanie 

1. język polski 
2. matematyka 
3. język angielski 
4. WOS lub drugi język obcy * 

 
I E 
MEDYCZNA 
 

1. język angielski 
2. biologia 
3. chemia 

1. język polski 
2. matematyka 
3. język angielski 
4. biologia lub chemia* 
 

 
*najwyższa ocena spośród 2 przedmiotów 

 

Punkty za oceny obliczane są wg następujących zasad:   

a) celujący – 18 punktów   
b) bardzo dobry – 17 punktów   
c) dobry – 14 punktów   
d) dostateczny – 8 punktów   
e) dopuszczający – 2 punkty.   
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3. Liczby punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia przyznawana jest na 

podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada  2022 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół,  placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r.  poz. 2131): 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo 
ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej 
„ustawą o systemie oświaty”: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub 
wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 
ustawy o systemie oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 
zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na 
szczeblu: 
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a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 
szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie 
tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły 
artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że 
maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 
punktów 

  

§ 6 

 

1. Kandydaci wybierają dwa języki obce spośród: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka 
francuskiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, języka łacińskiego, języka 
hiszpańskiego nauczanego metoda FREPA oraz języka włoskiego. Utworzenie danej grupy 
językowej jest uzależnione od liczby chętnych uczniów.  

2. Język obcy wiodący musi być kontynuacją ze szkoły podstawowej .   
3. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych.   
4. Podstawą przydziału do grup językowych o różnym poziomie zaawansowania z języka 

angielskiego oraz języka niemieckiego będzie wynik testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się 
w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.   

5. W uzasadnionych pisemnie wypadkach w trakcie roku szkolnego uczeń może zostać decyzją 
Dyrektora  szkoły przeniesiony do grupy o innym poziomie zaawansowania.   

 

§ 7   

 

1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat 
konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest 
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna 
jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności. 
 

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc: 
a. W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria: 

i. wynik egzaminu ósmoklasisty, 
ii. oceny ze świadectwa ukończenia SP, 
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iii. świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem, 
iv. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 
kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym 
przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub 
finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, o których 
mowa w art.132 ustawy  Prawo oświatowe. 

b. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego,  na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami 
zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 
(potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej). 

c. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
łącznie następujące kryteria: 

i. wielodzietność rodziny kandydata, 
ii. niepełnosprawność kandydata, 

iii. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
iv. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
v. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

vi. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
vii. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

§ 8 

1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, które rodzic 
kandydata składa wraz z kartą informacyjną (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji), 
kompletem zdjęć (2 sztuki), kartą zdrowia oraz  ankieta rekrutacyjna (załącznik nr 2 do 
regulaminu rekrutacji) do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00.   

2. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do 
szkoły.   

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania 
kandydata na liście w kolejności alfabetycznej.   
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Zał. nr 1 

.......................................................... 
(pieczęć szkoły ponadpodstawowej) 

........................................................ 
(pieczęć szkoły podstawowej) 

KARTA INFORMACYJNA 
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 
 

Informuję, .................................................................................................... 
(imię i nazwisko ucznia)  

Urodzony(a ...........................................            w           ...............................................................  
 (dzień-miesiąc-rok) (miejscowość) 
Imiona Rodziców……………… ..................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania. ......................................................................................................................... 

(kod-miejscowość-ulica-nr-domu-nr mieszkania) 
Gmina.  .............................................................. 
Został(a) przyjęty(a) na rok szkolny 
2023/2024 do klasy pierwszej 

     liceum ogólnokształcące dla młodzieży 
................................................................................... 

(typ szkoły ponadpodstawowej) 

w II Liceum Ogólnokształcącym  
im. Adama Mickiewicza w Słupsku 
 
Słupsk,  

 

.......................................................... ......................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej) 
Pouczenie: 
1. Potwierdzenie przyjęcia ucznia objętego obowiązkiem nauki do szkoły ponadpodstawowej służy kontroli 
obowiązku nauki, o którym mowa w art. 36 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). 
2. Dane osobowe ucznia (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania) oraz adres Urzędu 
Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia wypełnia wychowawca lub inny upoważniony 
pracownik szkoły podstawowej. 
3. Uczeń składa „Kartę informacyjną” w jednym egzemplarzu, razem z oryginałem świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej i oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty w tej szkole, w której potwierdził 
wolę podjęcia nauki.  
4. W terminie do 15 września 2023 r. szkoła ponadpodstawowa przekazuje potwierdzenie przyjęcia ucznia do 
Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, co stanowi wypełnienie przepisu art. 36 ust. 
15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe). 
 

Adres Urzędu Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
ucznia: 
Urząd* .....................................… w 
 ul. kod pocztowy, miejscowość   (*)  
Gminy, Miasta, Miasta i Gminy 
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Zał. nr 2  
Ankieta rekrutacyjna 

   
Imię i nazwisko ucznia   Przyjęty do klasy (wpisz) 

Najważniejsze sukcesy ucznia odniesione podczas nauki w szkole podstawowej   

Istotne informacje o stanie zdrowia ucznia do wiadomości wychowawcy klasy 
 
 
 
Jeżeli uczeń posiada orzeczenie lub opinię wystawione przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną, prosimy o dostarczenie kserokopii tych dokumentów. Zostaną one wykorzystane przez wychowawcę zgodnie z zasadami ochrony danych 
osobowych. 
Pierwszy język obowiązkowy w szkole podstawowej (wpisany na świadectwie - (poziomie II.1), który musi być kontynuowany  

Jako drugi  język obcy wybrałem/am: (zakreśl) – min. 12 osób w grupie 
 
     angielski        niemiecki   łaciński     rosyjski          francuski       włoski     hiszpański        hiszpański 
                                                                                                                                                      po angielsku (metoda FREPA) 
 

Wyrażam zainteresowanie zakupem osobistej szafki ubraniowej (kaucja zwrotna w wysokości 150 zł) 
                                                         TAK                       NIE 

Z jakiego powodu zdecydowałam się/zdecydowałem się na wybór nauki w II LO? 
Podkreśl trzy powody, które w największym stopniu zadecydowały o wyborze przez Ciebie naszej szkoły 
 

a. Tradycja rodzinna  
b. Możliwość dowolnego wyboru rozszerzeń 
c. Dobre opinie o szkole przekazane przez  nauczycieli w szkole podstawowej 
d. Dobre opinie o szkole uzyskane od moich koleżanek / kolegów / rodzeństwa 
e. Wysoka jakość kadry nauczycielskiej 
f. Pozycja szkoły w ogólnopolskich rankingach szkół  
g. Szeroka oferta języków obcych 
h. Sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach  
i. Dogodna lokalizacja szkoły 
j. Prestiż szkoły w mieście  
k. Szeroka promocja szkoły w środowisku  
l. Chęć uczęszczania do tej samej szkoły, co koleżanka/kolega 

Inny powód: ……………………………………………………………… ……………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 
Podstawa prawna: Art..12 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 

Oświadczam, że życzeniem moim jest, aby córka/syn uczęszczał na zajęcia religii według programu opracowanego  
i zatwierdzonego przez: (z poniższej listy wyznań  proszę wybrać i zaznaczyć tylko jedna opcję) 

□ Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej obrządku łacińskiego 
□ Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) 
□ Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 
□ Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej 
□ Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej 
□ Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej 
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□ Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej 
     (proszę wpisać pełną nazwę innego niż powyżej wymienione kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz numer w rejestrze)                           
□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
wpisany pod numerem……………………………………….. w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych 

□ uczęszczał na zajęcia etyki (można wybrać etykę wraz z dowolnymi zajęciami z religii) 
□ nie uczęszczał na żadne z powyższych                    
□ na podstawie Art..53.pkt.7 Konstytucji RP, 
odmawiam złożenia niniejszego oświadczenia 

W obu przypadkach uczeń nie będzie korzystać z zajęć religii lub etyki, placówka 
oświatowa zobowiązana jest zapewnić mu opiekę lub zajęcia wychowawcze w 
czasie trwania lekcji religii lub etyki. 

Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna uczennicy/ucznia 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, 

iż: 

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku (dalej II LO) reprezentowane przez Dyrektora 
Mariusza Domańskiego 

2)Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: jarek@kancelariaradcow.eu 

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

-realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku –Prawo oświatowe,  

b) Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  

c) Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

d) Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.  

Przetwarzanie dany osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) 

-Podejmowanie akcji edukacyjnych II LO w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Szkoły na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO); 

4)Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: towarzystwa ubezpieczeniowe, podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego oraz innych aplikacji elektronicznych, 
podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni II LO. 

5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w II LO oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym  Wykazem Akt; 

6)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób/podmiotów trzecich; 

7)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem; 

8)Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO); 

9)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu: 

-realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem  ustawowym,  

-w celu podejmowania akcji edukacyjnych II LO jest dobrowolne. 
 

 
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczanie zdjęć, filmów 
na stronie internetowej II LO oraz na stronach promujących szkołę, a także publikowanie  nagrań radiowych i telewizyjnych oraz innych związanych z 
działalnością  II LO w Słupsku, z udziałem mojego dziecka w zakresie działalności szkoły, jak: dokumentowanie fotograficzne zdarzeń, zamieszczanie 
zdjęć w broszurach, folderach, gazetkach , a także w celach promocyjno – marketingowych II LO, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiany z wizerunkami innych osób, może być uzupełniany towarzyszącym komentarzem, 
natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe mogą być cięte, montowane i modyfikowane, dodawane do innych materiałów bez obowiązku akceptacji 
produktu końcowego. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w okresie od momentu podpisania niniejszego oświadczenia. Niniejsza zgoda jest 
nieodwołalna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.   
 
 
  mogą być cięte, montowane i modyfikowane, dodawane do innych materiałów bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda dotyczy 
wizerunku zarejestrowanego w okresie od momentu podpisania niniejszego oświadczenia. Niniejsza zgoda jest nieodwołalna, nie jest ograniczona 
ilościowo, czasowo ani terytorialnie.   

 

 

 

                  Słupsk,  

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

                   miejscowość, data                                              czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 


