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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ul. Sienkiewicza 9
05-410 Józefów
tel. 502 715 128
tel. 791 024 562
Karta zgłoszenia dziecka do klasy ………………
Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego
po gimnazjum/szkole podstawowej
/Szkoły Podstawowej*
na rok szkolny 2019/2020
Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym, bądź na komputerze
DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Imię

Data urodzenia

Drugie imię

Nazwisko

Miejsce urodzenia

Dane rodzica/opiekuna prawnego dziecka
Imię
Nazwisko

Telefon

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE /UWAGI:
…………………………………………………………………………………………………...
UWAGA! Język angielski we wszystkich klasach SP i LO prowadzony jest na poziomie rozszerzonym.
Preferencje dot. drugiego języka nowożytnego (proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadracik):
•
•
•
•

język niemiecki □ poziom podstawowy □
poziom rozszerzony □
język francuski □ poziom podstawowy □
poziom rozszerzony □
język rosyjski □ poziom podstawowy □
poziom rozszerzony □
język hiszpański □ poziom podstawowy □
poziom rozszerzony □

Preferencje dot. przedmiotów prowadzonych na poziomie rozszerzonym (dotyczy wyłącznie kandydatów do liceum
ogólnokształcącego) - proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadracik; do wyboru trzy spośród wymienionych poniżej:
•
•
•
•
•
•
•
•

matematyka □
informatyka □
fizyka □
biologia □
historia □
WOS □
geografia □
inny □
………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….
(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)
*Niepotrzebne skreślić

2
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art.13 ust. 1i 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i
Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Sienkiewicza 9, 05-410 Józefów;
2. Inspektorem ochrony danych w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym i Niepublicznej Szkole
Podstawowej jest Małgorzata Kłosowicz tel. 791 024 562 e-mail: sekretariat@teamworkschool.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nast. kategorie podmiotów:
a) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Sienkiewicza 9,
05-410 Józefów;
b) podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz w/w szkoły;
c) właściwy organ podatkowy oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
5. Dane osobowe rodzica i ucznia będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji, jak również
przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych.
6. Rodzicowi/prawnemu opiekunowi dziecka przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem;
7. Rodzicowi/prawnemu opiekunowi dziecka przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
rodzica/prawnego opiekuna dziecka narusza postanowienia RODO.
8. Podanie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka danych osobowych jest dobrowolne, ale
konieczne dla celów związanych z przebiegiem rekrutacji.
9. Dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna dziecka będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.
Potwierdzam otrzymanie niniejszej informacji, jak również akceptuję jej postanowienia, w tym w
odniesieniu do kategorii odbiorców, którym zostaną udostępnione moje dane osobowe.

…………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica/
prawnego opiekuna
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WAŻNE!
DOTYCZY UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA/KANDYDATKĘ DO PIERWSZEJ KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PO GIMNAZJUM
I SZKOLE PODSTAWOWEJ
DODATKOWYCH PUNKTÓW WLICZANYCH DO OGÓLNEJ PUNKTACJI W PROCESIE REKRUTACYJNYM*
ETAP I

1.

Udział w olimpiadach/konkursach przedmiotowych (10-15 pkt.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
proszę krótko opisać, w jakich konkursach/olimpiadach przedmiotowych brałaś/brałeś udział, z jakim rezultatem oraz
dołączyć kserokopię dyplomu/certyfikatu/zaświadczenia;

1.

Szczególne zaangażowanie/osiągnięcia pozaszkolne (5-15 pkt.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(proszę opisać w jednej linijce i/lub dołączyć kserokopię zaświadczenia/certyfikatu lub innego dokumentu – jeśli został
wydany);

2.

Szlachetną, godną naśladowania postawę (5-10 pkt.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(proszę opisać w jednej linijce);

3.

Realizację ciekawego hobby/zainteresowania mogącego być inspiracją/wzorem dla innych uczniów (5-10 pkt.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(proszę opisać w jednej linijce).

4.

Ocena za prezentację (10-20 pkt.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

Liczba punktów uzyskana po I etapie rekrutacji (ocena prezentacji, osiągnięć, hobby, postawy kandydata/kandydatki itd.):
Komisja egzaminacyjna w dniu ………………………………………….. przyznała kandydatowi/kandydatce …………………………….. punktów.
…………………………………………………………………..
(podpisy członków komisji)

* II ETAP REKRUTACJI
Nastąpi w czerwcu 2019r. W związku z tym proszę uzupełnić dokumenty o świadectwo (oryginał oraz wynik egzaminu
ósmoklasisty/gimnazjalny - również oryginał). Komisja automatycznie będzie sumować przedmioty z najlepszymi ocenami – nie ma
potrzeby wskazywania, które.

…………………………………………………………………..
(podpisy członków komisji)
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*Wypełnia rodzic, którego dziecko zameldowane jest poza obwodem szkoły (dotyczy
WYŁĄCZNIE uczniów szkoły podstawowej)
Dane o macierzystej szkole obwodowej
Pełna nazwa szkoły podstawowej

Adres szkoły

