DEKLARACJE RODZICÓW i KANDYDATÓW
przejętych do I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO w WARSZAWIE

……………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko kandydata (wyraźnie drukowanymi literami)

………………
klasa

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych
 Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego
i pomocy specjalistycznej I LO im. B. Limanowskiego zgodnie z wymogiem ustawowym i Państwa zgodą w ramach
określonych przepisami prawa zgodnie z art.6.ust.1 lit. a i c oraz art.9 ust.2 lit. a i g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w związku z ustawą Prawo
Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.
 Administratorem danych jest dyrektor I LO z siedzibą przy ulicy Felińskiego 15, 01-513 Warszawa.
 W związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i Państwa Dzieci przysługuje Państwu prawo dostępu
do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo
do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Państwu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Państwa dane
i dane Dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane będą przechowywane
na terenie Unii Europejskiej.

 Złożone w tym dokumencie oświadczenia są ważne na cały okres pobytu dziecka w szkole, o ile nie zostaną zmienione
przez rodziców w dowolnym czasie lub ucznia po uzyskaniu przez niego pełnoletności.

………………………….……………………………………………………..…………
data

1.

………………………….……………………
………………………………..…………
zapoznałam/łem się
podpisy Rodziców i Ucznia

Wybieram drugi język obcy (zaznacz „X” we właściwej kolumnie):
(P - dla początkujących; K - kontynuacja)

P

K
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski

2.

Oświadczam, że moje dziecko będzie uczęszczało na zajęcia:
( proszę zaznaczyć znakiem X )
Wyjaśnienie:
uczeń, na życzenie rodziców, może uczęszczać na lekcje religii
lub na lekcje etyki albo na lekcje obu tych przedmiotów
albo na żadne z nich.

3.

religii
etyki
nie będzie uczestniczyć w
żadnych zajęciach

Wyrażam zgodę na utworzenie konta dostępu do dziennika elektronicznego Vulcan przypisanego do przekazanego
przeze mnie poniżej adresu poczty elektronicznej oraz zobowiązuję się do systematycznego korzystania z dziennika.
Adres e-mail:

Uczeń
Matka / Opiekun prawny
Ojciec / Opiekun prawny

4.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego moje w obozie integracyjno - naukowym we wrześniu 2018
roku. Zostałem poinformowany o konieczności dokonania przedpłaty do dn. 20.08.2018 na wskazane konto.

5.

Potwierdzam, że otrzymałam / otrzymałem informację o możliwości zapoznanawania się z wszeliki dokumentami
dotyczącymi uczniów, w tym ze statutem liceum, zasadami oceniania w szkole oraz programem wychowawawczo
profilaktycznym szkoły a także ze zmianami w nich, na stronie internetowej www.jedynka.org .

6.

Dane do umieszczenia w dzienniku i innej dokumentacji szkolnej – potwierdzam prawdziwość poniższych danych

- zgodność ze stanem faktycznym i prawnym (proszę wpisać literami drukowanymi):

Nazwisko ………………………………………………………………………………………………..
Imię (imiona) ……………………………………………………………………………………………
Data(dzień-miesiąc-rok) i miejsce urodzenia …………………………………………………………..
Numer PESEL

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………...
(kod pocztowy, miejscowość, dzielnica)

…………………………………………….……………………………….……………………………..
(ulica, numer domu, numer mieszkania)

Telefon kontaktowy (ucznia)……………………………………………………………………………

Dane matki/opiekunki prawnej
Imię
Nazwisko
Tel. kontaktowe
Adres e-mail

Dane ojca/opiekuna prawnego
Imię
Nazwisko
Tel. kontaktowe
Adres e-mail

……………………
(data)

….…………………………………
(czytelny podpis kandydata)

………………………………………………………
(czytelne podpisy rodziców/ opiekunów prawnych)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapoznałem / zapoznałam się z prawami obowiązkami
ucznia I LO oraz oczekiwaniami dotyczącymi
uzyskiwania jak najlepszych ocen z przedmiotów
i zachowania zawartymi w statucie szkoły - zobowiązuję
się wywiązywać ze swoich obowiązków i dokładać
starań, aby uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce.

Zapoznałem / zapoznałam się ze statutem I LO,
w szczególności z częścią dotyczącą uczniów – praw
i obowiązków uczniów oraz zasad oceniania
i usprawiedliwiania nieobecności.
Akceptuję je i zobowiązuję się do aktywnej współpracy
ze szkołą w sprawach dotyczących mojego dziecka.

……................
data

……................
data

…………………………………………..
podpis ucznia

…………………………………………..
podpis ucznia

