I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. R. Traugutta 1, 95-035 Ozorków,
tel. 42 718 93 50, e-mail: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
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. (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów jest Zespół Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w
Ozorkowie ul. Traugutta nr 1.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych z Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie możliwy jest pod adresem
e-mail: biuro@doradcaido.pl
3 ) Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie – Prawo Oświatowe
z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 996) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
4 ) Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Łodzi.
5) Uczniowie i rodzice/opiekunowie mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6) Uczniom i rodzicom/opiekunom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
danych osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego
j/w i jest niezbędne do realizacji właściwego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, a także składania dokumentów szkół ponadgimnazjalnych (Zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora
Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.). W przypadku nie podania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.
8) W pozostałym zakresie dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów mogą być przetwarzane na podstawie
udzielonej przez nich zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9
RODO.
9) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z
koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane
osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

........................................
miejscowość, data

……….....................................
podpis rodziców(opiekunów)
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KWESTIONARIUSZ UCZNIA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
KLASA POLITECHNICZNO- MEDYCZNA
I. DANE OSOBOWE
………………..................................................................................
imię/imiona i nazwisko

PESEL:

………………………...

urodzony(a) dnia .......... ..................................................... …......... r.
miesiąc słownie

w ..................................................... województwo ........................................
miejsce urodzenia

Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów): ........................ .........................................................
ojca

matki

nazwisko

Adres zamieszkania kandydata: ................................................... .............................
ulica/miejscowość nr domu/mieszkania

…….. -.......... ........................

......................
kod pocztowy

poczta

……………….…………...
nr telefonu rodziców lub prawnych opiekunów

gmina

………………………………
adres e-mail kandydata

Ukończona szkoła podstawowa:
………………………………………………………………………
nazwa szkoły i dokładny adres

……………………………………………………………………………………
........................................
miejscowość, data

....................................
podpis rodziców(opiekunów)

II. WYBÓR PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

I przedmiot w zakresie rozszerzonym

matematyka

II przedmiot w zakresie rozszerzonym

fizyka*

III przedmiot w zakresie rozszerzonym

język angielski

chemia *

*

biologia *
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* Proszę wpisać poniżej TAK / NIE.
UWAGA!
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do danej grupy o przyjęciu będą decydować wyniki na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.

III. WYBÓR JĘZYKA OBCEGO
Języki obce, których uczył się kandydat w szkole podstawowej: ..................................................
Pierwszym językiem obcym nowożytnym dla kandydata w I LO w Ozorkowie będzie język
angielski.
Drugim językiem obcym nowożytnym, którego chciałby się uczyć kandydat w szkole będzie
( zaznacz jeden spośród dwóch) :

◻ język niemiecki

◻ język francuski

UWAGA!
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu będą decydować wyniki na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.

IV. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że syn/córka*podczas nauki w I Liceum Ogólnokształcącym
im. S. Żeromskiego w Ozorkowie będzie uczestniczył/a w zajęciach z:
◻ religii rzymsko - katolickiej

◻ religii ……………………..

◻ etyki

◻ etyki i religii **

UWAGA!
*Proszę wybrać jedna odpowiedź
**Jeżeli uczeń nie będzie uczęszczał na zajęcia z religii ani na zajęcia z etyki, proszę nie zakreślać żadnej możliwości

Oświadczam, że rezygnuję/ nie rezygnuję* z uczestnictwa syna/córki* w zajęciach
edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie organizowanych w I Liceum
Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.

........................................
miejscowość, data
* niepotrzebne skreślić

....................................
podpis rodziców(opiekunów)

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. R. Traugutta 1, 95-035 Ozorków,
tel. 42 718 93 50, e-mail: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

Wyrażam/nie wyrażam*zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i edukacji (zgodnie z Ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn.
zm.).

........................................
miejscowość, data

....................................
podpis rodziców(opiekunów)

* niepotrzebne skreślić

V. ZAŁĄCZNIKI:
Po przyjęciu do szkoły:
1. Dwie fotografie (fotografie należy podpisać na odwrocie imieniem, nazwiskiem, wpisać
adres zamieszkania i datę urodzenia).
2. Karta informacyjna – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły
ponadpodstawowej.
3. Inne (np. zaświadczenia wojewódzkiej Komisji Konkursowej wystawiane
laureatom i finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych, kopia orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności, kopia orzeczenia z poradni psychologicznopedagogicznej, itp.)
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
UWAGA!
Kopia aktu urodzenia niezbędna do wglądu wychowawcy na pierwszym zebraniu wrześniowym w celu
weryfikacji danych do dokumentów szkolnych

