PODANIE
o przyjęcie do klasy pierwszej
Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej
w roku szkolnym 2020/2021

I. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu*…………………………..................................
II. Dane osobowe kandydata do szkoły:
Imię i nazwisko ........................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ..........................................................................................................................
PESEL ........................................................................
Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) ucznia ...................................................................
...................................................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania, adres do korespondencji ......................................................................................
...................................................................................................................................................................
Numer telefonu rodziców, adres poczty elektronicznej:
matka: .......................................................................................................................................................
ojciec: .......................................................................................................................................................
Ukończona szkoła podstawowa:…………………………………………………………………………
Prezentacja kandydata:
Zainteresowania i pasje, preferowane koła zainteresowań:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Osiągnięcia w zakresie zainteresowań i pasji (sukcesy w konkursach, przykłady wytworów i dokonań,
dyplomy)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Kandydat w życiu społecznym klasy i szkoły (przykłady aktywności społecznej ucznia, pełnione funkcje
w szkole, reprezentowanie szkoły na zewnątrz)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Nauka języków obcych
w tygodniu)

(języki nauczane w szkole podstawowej i poza szkołą, wymiar godzin

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Drugi język obcy (oprócz języka angielskiego), którego kandydat chciałby się uczyć w Akademickim
LO (do wyboru: język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język hiszpański)
....................................................................................................................................................................

Dąbrowa Górnicza, dnia .......................................

Podpis kandydata .......................................

* wybrany profil można zmienić po rozpoczęciu roku szkolnego

III. Oświadczenia Rodziców/a lub prawnych opiekunów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, mojego dziecka przez Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej w celu podejmowania działań edukacyjnych, prowadzenia konkursów, promocji
osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na jej stronach
internetowych, w gablotach, na tablicach i w materiałach informacyjnych oraz realizacji innych działań oświatowych,
kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych.

.......................................................
Miejscowość, data

...................................................................
Podpis rodziców/a lub prawnego opiekuna

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii rzymsko-katolickiej. Zgodnie z rozporządzeniem
MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach §1 ust. 1 , niniejszym:

Wyrażam/ nie wyrażam wolę/i aby mój syn / moja córka………………………………………………
uczestniczył/a w lekcjach religii.

.......................................................
Miejscowość, data

Do podania należy dołączyć:

...................................................................
Podpis rodziców/a lub prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE RODO KANDYDATA I RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej
RODO informuję, iż:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka (ucznia) jest
Akademickie Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej (dalej Administrator).
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu aktualnej
rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z póżn. zm.),
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą nie dłużej niż do
zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku podjęcia nauki w szkole – do czasu jej
zakończenia.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych zarówno własnych
jak i Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
cofnięcia zgody.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową uczestniczenia w procesie rekrutacji.

………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis kandydata

………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/

Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO:
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora
w celach marketingowych
*odpowiednie zakreślić

W przypadku wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zgoda może zostać przez Panią/Pana
cofnięta w każdym czasie.

……………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis kandydata
………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/

