ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
84 – 232 RUMIA, ul. STOCZNIOWCÓW 6,
tel/fax 67-12-917; tel. 67-18-307; e-mail: 2lo@rumia.edu.pl

WNIOSEK KANDYDATA
DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RUMI
dla absolwentów klas ósmych szkół podstawowych
I. Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej:*(Uczeń wybiera jeden przedmiot rozszerzony z każdej grupy)
 I a – Klasa o profilu psychologiczno-pedagogicznym
 przedmioty rozszerzone grupa I* – wybieram j. polski  wiedza o społeczeństwie 
 przedmioty rozszerzone grupa II *– wybieram j. angielski  j. niemiecki 
historia  geografia  biologia  chemia  fizyka  matematyka  informatyka 
 przedmiot uzupełniający – edukacja psychologiczno - pedagogiczna
przedmiot dodatkowy – samorząd terytorialny w Polsce (innowacja pedagogiczna)
praktyki pedagogiczne w klasach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej Szkoły
Podstawowej Nr 9 w Rumi oraz placówkach przedszkolnych na terenie Rumi

 I b – Klasa o profilu sportowo-obronnym
 przedmioty rozszerzone grupa I *– wybieram j. polski  wiedza o społeczeństwie 
 przedmioty rozszerzone grupa II *– wybieram j. angielski  j. niemiecki 
historia  geografia  biologia  chemia  fizyka  matematyka  informatyka 
 przedmiot uzupełniający – bezpieczeństwo publiczne
 10 godzin wychowania fizycznego przy realizacji programu innowacyjnego
w następujących sekcjach sportowych:
- sekcja lekkoatletyki terenowej
- sekcja rugby/karate
- sekcja sportów obronnych
- sekcja pływania
przedmioty dodatkowe – nautyka z elementami nawigacji lub fizyka doświadczalna
 I c – Klasa o profilu prawno - administracyjnym
 przedmioty rozszerzone grupa I* – wybieram j. polski  wiedza o społeczeństwie 
 przedmioty rozszerzone grupa II *– wybieram j. angielski  j. niemiecki 
historia  geografia  biologia  chemia  fizyka  matematyka  informatyka 
 przedmiot uzupełniający – encyklopedia prawa
przedmiot dodatkowy – samorząd terytorialny w Polsce (innowacja pedagogiczna)
1. W przypadku niezakwalifikowania się do wybranej klasy wybieram klasę:
Ia
Ib
Ic
2. Na zajęciach wychowania fizycznego wybieram (zajęcia fakultatywne) * :
 gry zespołowe
 taniec
 basen
 sporty walki
3. Przedmioty punktowane do wszystkich klas* :
 język polski
 matematyka
 język obcy:
 język angielski
 język niemiecki
 wybrany przedmiot:
geografia
 fizyka
 historia
iedza o społeczeństwie
* proszę o zaznaczenie odpowiedniej kratki

II. Dane osobowe ucznia:
1. Nazwisko i imiona ..........................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia (miejscowość, województwo) ................................................
3. Adres z kodem pocztowym i telefon ..............................................................................
4. PESEL...............................................
5. Szkoła, do której obecnie uczęszczasz .................................................................
..........................................................................................................................................
6. Inne informacje (np. posiadane zaświadczenie o dysortografii, zwolnienie z wychowania fizycznego) (*)
dane nieobowiązkowe, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
III. Dane o rodzicach (opiekunach):
1. Ojciec (opiekun prawny) .................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres emaliowy, numer telefonu)
..........................................................................................................................................
2. Matka (opiekun prawny) .................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres emaliowy, numer telefonu)
........................................................................................................................................
(*) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (*niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
związanych z procesem rekrutacji oraz późniejszą nauką w II LO w Rumi zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).
Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.), dalej jako UODO oraz 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej
jako RODO, administratorem danych osobowych jest ZSO II Liceum Ogólnokształcące w Rumi z siedzibą przy ul
Stoczniowców 6, 84-232 Rumia. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także odwołania uprzednio udzielonej zgody. Mam prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę do 25.05.2018 r. jest art. 23 ust. 1 pkt 2 UODO, natomiast od
25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w związku z art. 132, 134, 140, 149, 150, 155, 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949,2203, rozdział 6). Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe. Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to
skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do placówki lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia
do pierwszeństwa w kwalifikacji. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres podanych danych jest obowiązkowy i wynika z
przepisów prawa.

.............................
(data złożenia wniosku)

..........................
(podpis kandydata )

…………………………
(podpis rodzica/ opiekuna)

