WNIOSEK DLA ABSOLWENTÓW SP O PRZYJĘCIE DO II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z DNJB W HAJNÓWCE NA ROK SZKOLNY 2022/2023
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

DANE OSOBOWE UCZNIA
PESEL
W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Imię

Drugie Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Obywatelstwo

Miejsce urodzenia

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu/Nr mieszkania

Kod pocztowy

Poczta

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun

(niepotrzebne skreślić)



Rodzic



Imię

Opiekun prawny





Rodzina zastępcza

Nie żyje

Drugie Imię

Nazwisko

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu/Nr mieszkania

Kod pocztowy

Poczta

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun

(niepotrzebne skreślić)

Imię



Rodzic



Opiekun prawny





Rodzina zastępcza

Nie żyje

Drugie Imię

Nazwisko

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu/Nr mieszkania

Kod pocztowy

Poczta

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
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DODATKOWE INFORMACJE (Proszę wstawić X w odpowiedniej rubryce)
Szkoła Podstawowa, do której uczeń aktualnie uczęszcza (proszę wpisać pełną nazwę):…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jako obowiązkowe punktowane są: język polski i matematyka.
Proszę wybrać dwa z następujących przedmiotów do punktowania przy rekrutacji (wstaw X):
Dodatkowe punkty za ocenę z języka białoruskiego będą dodawane na podstawie świadectwa ukończenia szkoły.
język obcy
(proszę wpisać jeden język
fizyka
chemia
geografia
biologia
historia
obcy nowożytny)

W liceum będę uczęszczać na lekcje (jeżeli tak, wstaw X pod swoim wyborem):
religii prawosławnej

religii katolickiej

etyki

nie będę uczęszczał/a na żadne

TWORZENIE PROFILU EDUKACYJNEGO *
* Szkoła zastrzega, iż w przypadku braku możliwości organizacyjnych lub zbyt małej liczby chętnych, niektóre z
proponowanych grup rozszerzeniowych lub językowych mogą nie zostać utworzone. W takim przypadku brane
będą pod uwagę wskazania drugiego wyboru lub zostaną zaproponowane inne możliwe warianty.

Wybieram następujące przedmioty do nauczania na poziomie rozszerzonym:

I WYBÓR
Para rozszerzeń spośród:

Język obcy:

Jedna z poniższych (wstaw X):

Jeden z poniższych (wstaw X):

matematyka - fizyka
matematyka - informatyka

język angielski

matematyka – chemia
matematyka - geografia

język niemiecki

biologia - chemia
biologia - język polski

język rosyjski

język polski - WOS
język polski - historia
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II WYBÓR (alternatywny)
Para rozszerzeń spośród:

Język obcy:

Jedna z poniższych (wstaw X):

Jeden z poniższych (wstaw X):

matematyka - fizyka
matematyka - informatyka

język angielski

matematyka – chemia
matematyka - geografia

język niemiecki

biologia - chemia
biologia - język polski

język rosyjski

język polski - WOS
język polski - historia

Dodatkowo uczeń może wybrać nauczanie języka białoruskiego w zakresie rozszerzonym w wymiarze 5 godzin tygodniowo
(wstaw X):






wybieram



nie wybieram

Wybierz drugi język obcy (inny niż w zakresie rozszerzonym), który będzie nauczany w zakresie podstawowym do wyboru
spośród czterech (wstaw X):
 j. angielski

 j. rosyjski

 j. francuski

 j. niemiecki

W liceum wszyscy uczniowie uczą się języka białoruskiego w wymiarze 3 godziny tygodniowo.

Deklaracja do oddziału, w którym część zajęć odbywa się dwujęzycznie (w języku polskim i
białoruskim) następuje poprzez dodatkowy wybór punktu b) we wniosku rodziców o objęcie ucznia
nauką języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub nauką
własnej historii i kultury.
Planowane przedmioty objęte nauczaniem w formie dwujęzycznej to: edukacja dla bezpieczeństwa,
historia, muzyka, geografia, przy możliwości objęcia tą formą nauczania dodatkowo języka
angielskiego, fizyki i zajęć WF.

...........................................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

................................................................
Podpis kandydata

Strona 3 z 6

Wniosek rodziców o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej, języka
mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub nauką własnej historii i kultury
Imiona i nazwiska rodziców1) :

Miejscowość i data:

1. ………………………………………………...…………………….
……………………………….…………………………………………………..
2. ………………………………………….…..………………………..
Imię i nazwisko dyrektora oraz nazwa szkoły:
Igor Łukaszuk
II LO z DNJB w Hajnówce
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze
zm.) wnoszę o objęcie mojego syna/córki
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka/ucznia)
od roku szkolnego 2022/2023 nauką1):
1) języka białoruskiego3) jako języka mniejszości narodowej/mniejszości etnicznej/języka regionalnego2);
Preferowana forma zajęć4):
a) dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej/mniejszości etnicznej/języka regionalnego2)
b) zajęcia prowadzone w dwóch językach: polskim i języku mniejszości narodowej/mniejszości etnicznej/języku
regionalnym2)
c) zajęcia prowadzone w języku mniejszości narodowej/mniejszości etnicznej/języku regionalnym 2)
2) własnej historii i kultury5)
Podpisy rodziców:

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek:

1. ………………………………………

……………………………………………………

2. ……………………………………….

…………………………………………….

Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59, z późn. zm.) przez rodziców należy także rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
2) Właściwe zaznaczyć.
3) Należy wpisać właściwy język
4) Należy zaznaczyć preferowaną formę.
5) Nauka własnej historii i kultury jest prowadzona dla uczniów klas: V i VI szkoły podstawowej, II i
III liceum ogólnokształcącego, II i III technikum, I i II branżowej szkoły I stopnia oraz I branżowej
szkoły II stopnia.
1)
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KLAUZULA INFORMACYJNA (dla rodziców /prawnych opiekunów)
Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych
Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci – uczniów naszej Szkoły
jest dyrektor

Zespołu Szkół z Dodatkowa Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce przy ul.

Piłsudskiego 3.
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Szkole są przetwarzane prawidłowo,
można zwrócić się do wyznaczonego w placówce Inspektora Ochrony Danych,
email:admin@bialorushajnowka.pl
Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest realizacja
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Szkole.

Natomiast

regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci
to; art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
Ustawa

Prawo

oświatowe

oraz

Ustawa

o

systemie

oświaty.

W

niektórych

sytuacjach

przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO). Ma
to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planujemy umieścić wizerunek (zdjęcie) Państwa dziecka
na stronie internetowej Szkoły bądź też na potrzeby zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia
dzieci – uczniów naszej Szkoły.
Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy
Realizując

obowiązek

prawny

ciążący

na

Administratorze

przetwarzamy

następujące

kategorie danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci;


Podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska Państwa oraz Państwa dzieci)



Szczegóły osobiste (imiona rodziców, data urodzenia)



Elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail)



Biometryczne dane identyfikacyjne dziecka (zdjęcie)



Dane dotyczące zamieszkania



Dane psychologiczne dziecka (w przypadku korzystania z opinii Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej)



Dane dotyczące zdrowia fizycznego dziecka (w przypadku zwolnienia z lekcji WF)

Odbiorcy danych
Dane osobowe Państwa dzieci przekazywane są tylko zaufanym podmiotom, z którymi
Szkoła posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Więcej
informacji uzyskacie Państwo u Administratora Danych Osobowych w naszej Szkole.
Towarzystwo ubezpieczeniowe (w zakresie grupowego ubezpieczenia uczniów) – tylko

za

Państwa zgodą.
Strona 5 z 6

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przechowywane będą przez okres ustalony w j
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
Uprawnienia
W przypadku danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci przysługuje Państwu;


prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii



prawo do sprostowania (poprawiania) danych



prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)



prawo do ograniczenia przetwarzania danych



prawo do przenoszenia danych



prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych



prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa
zgody przed jej wycofaniem



prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych)

–

w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z
prawem.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwo danych osobowych jest:


wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy Prawo oświatowe oraz
Ustawy o systemie oświaty



dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie
danych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną i wyrażam dobrowolnie zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do szkoły.

Hajnówka, dnia ……………………………

…………………….……….………………..…………..
czytelny podpis
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