II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Słupsku
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 PsychologicznoPedagogiczną, 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

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
□ 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
W obu przypadkach uczeń nie będzie korzystać z zajęć religii lub etyki, placówka
oświatowa zobowiązana jest zapewnić mu opiekę lub zajęcia wychowawcze w
□ na podstawie Art..53.pkt.7 Konstytucji RP,
czasie trwania lekcji religii lub etyki.
odmawiam złożenia niniejszego oświadczenia

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.

Słupsk,

………………………………………..
miejscowość, data

…………………………………………
czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

