Działdowo, dnia ..........................

Dyrekcja
Liceum Ogólnokształcącego DAR w Działdowie
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 - po szkole podstawowej
Dane osobowe

Kod pocztowy:.....-......... poczta:.............................................................ul. ..................................................... ..../....
Miejscowość ........................................................................ Gmina ...........................................................................
Miejsce urodzenia........................................... Imię ojca..................................... Imię matki.........................................
Telefon kontaktowy do rodziców/prawnych opiekunów .........................................................
Nazwa: ...................................................
Języki obce

w .................................... Gmina: .........................................................
jęz. angielski

jęz. niemiecki

jęz. rosyjski

inny (jaki?)

Podstawowym językiem obcym był:
Dodatkowym językiem obcym był:

W LO DAR wybieram języki obce:

język angielski

język niemiecki

język rosyjski

Podstawowy język obcy - (kontynuacja):
Drugi obowiązkowy język obcy:

Oświadczenia:
Dziecko będzie uczęszczało w zajęciach:
Proszę dokonać wyboru poprzez zakreślenie znakiem X:

□ - tylko w zajęciach religii, □ - tylko w zajęciach etyki, □ - będzie uczestniczyć w zajęciach z religii i z etyki,□ - nie będzie uczestniczyło ani w zajęciach z religii ani z etyki
□ - zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
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) informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące DAR z siedzibą w Działdowie,
ul. Polna 11 a, 13-200 Działdowo tel: 23 697 06 90, mail: cku@darsa.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr. 23 697 06 78 ,e-mail: iod@darsa.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w
Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i
wychowawczych w szkole.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po dniu odebrania dokumentów przez kandydata do szkoły/ucznia szkoły.
6.Dane dotyczące wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły.
7.Przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

………………………………..……………………………………………………
Data,

czytelny podpis

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie danych kontaktowych wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem/ prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach.

*Właściwe podkreślić.

.....................................................................................................................
Data,
czytelny podpis

 KANDYDACI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:






Wniosek o przyjęcie do szkoły
2 fotografie ( z danymi na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia)
Oryginał, odpis lub duplikat świadectwa ukończenia szkoły
Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty
Inne dokumenty np.: dyplomy, certyfikaty posiadane przez kandydata.
 Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Polnej 11 a, tel. 23 697 06 90
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

