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
wiedza 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. II LO w Rumi jest szkołą*: 1

2

3

wyboru (*właściwe zakreślić)

6. Inne informacje (np. posiadane zaświadczenie o dysortografii, zwolnienie z wychowania fizycznego) dane nieobowiązkowe, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(**) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (*niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
związanych z procesem rekrutacji, których zakres wykracza poza przepisy prawa – Prawo oświatowe (pkt. II.6 – dane
nieobowiązkowe).

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)

..........................................................................................................................................
Pouczenie:
Mając na uwadze art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej jako RODO informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumi z
siedzibą przy ul Stoczniowców 6, 84-232 Rumia.
2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Katarzyna Kawczyńska, e-mail: iod@rumia.edu.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowego obowiązku edukacyjnego. Zakres wymaganych
danych osobowych jest określony przez przepisy prawa, w szczególności Prawo oświatowe (rozdział 6). Mogą
Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które nie są obowiązkowe i które podają Państwo
dobrowolnie.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, a po przyjęciu do szkoły w celu realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
5. Odbiorcami danych będą jedynie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. Dokumentacja rekrutacyjna kandydata nieprzyjętego do szkoły będzie niszczona po upływie 1 roku.
7. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

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

…………………………
(podpis rodzica/ opiekuna)

