PODANIE O PRZYJĘCIE KANDYDATKI / KANDYDATA
do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu
W imieniu obojga Rodziców kandydata (-tki) proszę o przyjęcie mojego dziecka do Liceum.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się ze Statutem Szkoły oraz z Regulaminem rekrutacji od roku
szkolnego 2020/21
fotografia legitymacyjna kandydata::

Swarzędz, dnia ........................................... r.
...........................................................................
podpis matki i/lub ojca bądź opiekuna prawnego

Część I. Dane kandydatki / kandydata i jej/jego rodziców (opiekunów):
Imię (imiona) kandydatki (-ata) i nazwisko ………………………………………………………………………………………..
data urodzenia: ………………………… miejsce urodzenia: ………………………...………………
adres zameldowania:

…………………………………………………………......................................

adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż zameldowania):
...................................................................................................................................................................
PESEL: ……………………………………………….
Dane rodziców
(opiekunów)**:

MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
Telefony kontaktowe
e:mail
Miejsce pracy
PESEL
** W przypadku, gdy prawną pieczę nad kandydatką/kandydatem sprawuje opiekunka lub opiekun, wpisać dane
opiekunki/opiekuna, z podaniem tej funkcji.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej RODO),
informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka jest Fundacja Edukacji Społecznej
EKOS i I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu z siedzibą w Swarzędzu,
ul. S. Kwaśniewskiego 2;
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2) w celu wywiązania się z prawnego obowiązku należytego udokumentowania nauki w I Liceum Ogólnokształcącym z
Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS, szkole niepublicznej prowadzonej przez Fundację Edukacji Społecznej
EKOS, na podstawie art. 6 ust. 1 c) i e) RODO w związku z art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), przetwarzamy następujące dane osobowe Państwa dziecka, które
pozyskaliśmy od Państwa (patrz: pierwsza strona podania) w związku z Państwa podaniem o jego przyjęcie do tej szkoły:
- imię (imiona),
- nazwisko,
- data i miejsce urodzenia,
- miejsce zamieszkania i zameldowania,
- numer PESEL,
- płeć;
3) w celu wywiązania się z prawnego obowiązku należytego udokumentowania nauki Waszego dziecka w tej szkole, na
podstawie art. 6 ust. 1 c) i e) RODO, przetwarzamy następujące Wasze własne (Rodziców) dane osobowe, które
pozyskaliśmy od Państwa w związku z przyjęciem Waszego dziecka do I Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu:
- imię (imiona),
- nazwisko,
- adres (adresy) zamieszkania;
4) jako dane osobowe niezbędne do należytego wykonania procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia dziecka do I
Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu – niezbędne do należytego wykonania umowy o naukę, na podstawie art. 6 ust.
1 b) RODO, przetwarzamy następujące Państwa (Rodziców) dane osobowe, które pozyskaliśmy od Państwa w związku z z
Państwa podaniem o przyjęcie Waszego dziecka do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji
EKOS w Swarzędzu:
- adresy mailowe,
- numery telefonu (stacjonarnego lub komórkowego),
- adresy miejsca pracy i numery telefonu do miejsca pracy;
5) jako dane osobowe niezbędne nam do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (dochodzenia i
zabezpieczenia roszczeń) przetwarzamy, na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, pozyskane od Państwa (Rodziców) Wasze
numery PESEL;
6) powierzone nam przez Państwa za dobrowolną zgodą (trzecia strona podania), uznane przez Państwa za istotne dane
osobowe Waszego dziecka dotyczące jego stanu zdrowia, przebytych lub obecnych chorób, zaleceń lekarskich,
planowanych zabiegów medycznych, orzeczeń o niepełnosprawności, informacji o jego rozwoju psychofizycznym
(diagnozy, opinie i zalecenia psychologiczno-pedagogiczne) oraz informacji o stosowanej diecie – będą przez nas
przetwarzane na zgodnie z art. 9 ust. 2a) RODO, jedynie w celu zapewnienia przez szkołę odpowiedniej opieki, odżywiania
oraz metod opiekuńczo-wychowawczych i tylko do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy lub opuści
szkołę;
7) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie upoważnieni do przetwarzania danych osobowych
pracownicy Fundacji Edukacji Społecznej EKOS i I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji
EKOS w Swarzędzu, podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną lub techniczną Fundacji i Liceum (na podstawie i
w granicach zawartych umów) oraz organy publiczne, dla których podstawa prawną udostępnienia Państwa danych
stanowi przepis prawa;
8) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
9) dane osobowe ad 2 dotyczące Waszego dziecka oraz Państwa własne dane osobowe ad. 3 będą przetwarzane przez
okres wymagany przez przepisy prawa; Państwa dane osobowe ad 4 będą przetwarzane przez okres trwania
rekrutacji, a w przypadku przyjęcia dziecka do Liceum – przez okres wykonywania umowy o naukę, zaś Państwa
dane osobowe ad 5 (Wasze numery PESEL) będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a w przypadku
przyjęcia dziecka do Liceum – przez okres wykonywania umowy o naukę i potem - do końca okresu, w którym
możliwe będzie dochodzenie roszczeń z tytułu zawartych umów o naukę;
10) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
11) podanie przez Państwa danych osobowych ad 2 i 3 było wymogiem ustawowym, zaś podanie danych ad 4 i ad 5 było
warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania byłoby uniemożliwienie wykonania umowy;
12) podanie danych osobowych ad. 6 nastąpi za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą (poniżej)
13) każdemu z Państwa przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy prawa;
14) informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, proszę
skontaktować się z nami: telefon: +48 618173849; e-mail: fundacja@ekos.edu.pl, adres: ul. S. Kwaśniewskiego 2, 62-020
Swarzędz.
Przyjmuję do wiadomości.
Data: ………………

…………..………………….……………………………………….
Czytelny podpis (podpisy) osoby (osób), której (-ych) dane dotyczą
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka
…………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
Fundacji EKOS w Swarzędzu z siedzibą w Swarzędzu, ul. S. Kwaśniewskiego 2, danych osobowych mojego dziecka, które
przekazałem/am lub przekażę Szkole, dotyczących*:
-

jego stanu zdrowia
przebytych lub obecnych chorób
zaleceń lekarskich
planowanych zabiegów medycznych
orzeczeń o niepełnosprawności
informacji o jego rozwoju psychofizycznym (diagnozy, opinie i zalecenia psychologiczno-pedagogiczne)
informacji o stosowanej diecie

*niepotrzebne skreślić
Zgoda ta obejmuje przetwarzanie objętych nią danych osobowych jedynie w celu zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania
oraz metod opiekuńczo-wychowawczych i tylko do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy lub opuści Szkołę.
Zostałem/am poinformowany/a, że powyższe zgody mogę cofnąć w każdej chwili poprzez złożenie w siedzibie Liceum
pisemnego oświadczenia.

……….……………………………………….
Czytelny podpis osoby która wyraża zgodę

Zgoda na upowszechnianie wizerunku dziecka
…………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
W przypadku przyjęcia mojego dziecka do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w
Swarzędzu wyrażam zgodę na upowszechnianie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach w budynku szkoły oraz na szkolnej
stronie internetowej przez okres nauki w i w ciągu 3 lat po jej ukończeniu.

Data:

……….……………………………………….
Czytelny podpis osoby która wyraża zgodę
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Część II. Deklaracja wyboru przedmiotów egzaminów wstępnych
(NIE WYPEŁNIAĆ w przypadku, gdy kandydatka (kandydat) jest zwolniona (zwolniony) ze wszystkich egzaminów
wstępnych na podstawie Regulaminu rekrutacji – wówczas wypełnić Część IV).
Na egzaminie wstępnym kandydatka / kandydat będzie zdawać niżej wymienione przedmioty:
1. język angielski na poziomie rozszerzonym/ język angielski na poziomie dwujęzycznym (podkreślić właściwe),
2. ………………………………………………..*
W

przypadku

przyjęcia

do

Liceum

kandydat

dodatkowo

wybiera

zajęcia

na

poziomie

rozszerzonym

z przedmiotów: (wypełnić * albo postawić poziome kreski) ……………………………, …………………..…………,
……………………………., …………………………… .
* Należy wybrać spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język niemiecki, język polski, matematyka.
Swarzędz, dnia ..........................................

………………………….
podpis kandydatki/kandydata

…………………………………………..
podpis matki i/lub ojca bądź opiekuna prawnego

Część III. Wyniki egzaminu wstępnego (wypełnia komisja rekrutacyjna w przypadku, gdy kandydatka (kandydat)
przystąpił (przystąpiła) do egzaminów wstępnych).
Imię (imiona) i nazwisko kandydatki / kandydata: ..................................................................
Przedmiot egzaminu

Wynik (punktów)

1 język angielski

................./100

2 inny przedmiot:.....................................................

................/100

Razem:

.............../200

egzamin zdany/egzamin niezdany
Wyniki egzaminu ósmoklasisty

.............. /100

Ogółem liczba uzyskanych punktów

.............../300

Decyzja Komisji Egzaminacyjnej: przyjęta(-y) /nieprzyjęta(-y)
Członkowie Komisji:

Przewodniczący Komisji:

................................................
................................................

................................................

................................................
................................................
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Część IV. Deklaracja wyboru przedmiotów, których kandydatka (kandydat) będzie się uczyć
na poziomie rozszerzonym
(wypełnić w przypadku, gdy kandydatka (kandydat) jest zwolniona (zwolniony) ze wszystkich egzaminów wstępnych
na podstawie Regulaminu rekrutacji)
Kandydatka (kandydat) wybiera zajęcia na poziomie rozszerzonym z przedmiotów:
1. język angielski na poziomie rozszerzonym/ język angielski na poziomie dwujęzycznym (podkreślić właściwe),
2. ………………………………………………..*
oraz (wypełnić * albo postawić poziome kreski): ……………………………, …………………..…………,

………………………………., …………………………… .
* Należy wybrać spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język niemiecki, język polski, matematyka.

Swarzędz, dnia ..........................................

………………………….
podpis kandydatki/kandydata

…………………………………………..
podpis matki i/lub ojca bądź opiekuna prawnego
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