Klasa………………………….
Numer w dzienniku………
uzupełnia wychowawca klasy

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DANE OSOBOWE KANDYDATA (zgodne z aktem urodzenia)
IMIĘ/IMIONA:

NAZWISKO:

DATA URODZENIA:

MIEJSCE URODZENIA:

PESEL:

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
MIEJSCOWOŚĆ:

ULICA:

NR BUDYNKU:

NR LOKALU:

KOD POCZTOWY:

POCZTA:

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA (właściwe podkreślić)
Miasto (powyżej 5 tyś.)

Miasto (do 5 tyś)

Wieś

DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW (zgodne z aktem urodzenia)
MATKA/OPIEKUN

OJCIEC/OPIEKUN

IMIĘ I NAZWISKO:
ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
MIEJSCOWOŚĆ:
ULICA:
NR BUDYNKU/ NR LOKALU:
KOD POCZTOWY, POCZTA:
TELEFON:

1. Opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (numer opinii/orzeczenia):
………………………………….………………………………………………………….………….
2. Choroby przewlekłe, niepełnosprawność kandydata (zaświadczenie lekarskie):
…………………………………………………………………………………………………………
3. OŚWIADCZENIE
Zgłaszam swoje dziecko na zajęcia z religii
proszę zaznaczyć „X” w wybranym wierszu:

Zgłaszam swoje dziecko na zajęcia z etyki
Nie zgłaszam swego dziecka na żadne z ww. zajęć

4. Deklaruję udział w dodatkowych zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” – realizacja zajęć
w godzinach popołudniowych - 8, 9 lekcja (proszę zaznaczyć „X” w wybranym wierszu)
Tak
Nie

5. Dodatkowe informacje o aktywności ucznia (sportowe, artystyczne, społeczne, itp.) w tym
nieuwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
………………………………….……………………………………………………….….………….
………………………………….………………………………………………………………………
………….………………………………………………………….………….…………….…………
………….………………………………………………………….………….………….……..…….

Klauzula RODO:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Koninie (62-500) przy
ul. Mickiewicza 14
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@konin.um.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, poz. 2203 oraz 2018 poz. 650) wraz z ustawą z 14.12.2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60, poz. 2203) i aktami wykonawczymi; rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 28.08.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ustaw: Kodeks Pracy - ustawa z 26.06.1974 Dz.U.
2018 poz. 108 z późn. zm., Karta Nauczyciela - ustawa z 26.01.1982 r. (Dz. U. 2017 poz. 1189 oraz poz. 2203), ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach
samorządowych Dz.U. 2016 poz. 902 z późn. zm.), ustawa z 04.03.1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. 2016 poz. 800), ustawa
z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. 2016 poz. 2217), ustawa o finansowaniu zadań
oświatowych z dn. 27.10.2017 r. ( Dz.U. 2017 poz. 2203)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem - ustawa z dnia 14.12.2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 , poz. 2203 oraz
2018 poz. 650) wraz z ustawą z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60, poz. 2203) i aktami wykonawczymi;
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 28.08.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ustaw: Kodeks Pracy ustawa z 26.06.1974r. Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.; Karta Nauczyciela - ustawa z 26.01.1982 r. (Dz.U. 2017 poz. 1189 oraz poz. 2203); ustawa
z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. 2016 poz. 902 z późn. zm.); ustawa z 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz.U. 2016 poz. 800); ustawa z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. 2016 poz. 2217); ustawa
o finansowaniu zadań oświatowych z dn. 27.10.2017 r.( Dz.U. 2017 poz. 2203) jest obligatoryjne.

……………………………………., dnia………………………………………………….

………………………………….
Podpis rodziców / opiekunów

……..………………………
Podpis kandydata

