…………………………………..….
Imię i nazwisko ucznia

………………

Gdynia, ……………… 2018 r.

klasa

………….……….………………….
PESEL

DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
UCZNIA KLASY I W VI LO W GDYNI W ROKU SZKOLNYM 2018/19
(wypełnioną deklarację należy złożyć wraz z oryginałami dokumentów gimnazjalnych)

………….……….……………….

………….………………………. ………….……….……………….

Nr telefonu ucznia

e-mail

………….……….………………. ………….………………………

adres

……….……….………….……….

Imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)

e-mail

………….……….………

…………….……….………………………….……….…………….……….

Nr telefonu

adres, jeśli jest inny niż adres dziecka

………….……….………………. ………….………………………
Imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)

………….……….………
Nr telefonu





……….……….………….……….
e-mail

…………….……….………………………….……….……………….…….
adres, jeśli jest inny niż adres dziecka

1. Oświadczam, że od roku szk. 2018/19 moja córka/mój syn (proszę zaznaczyć X w odpowiednim punkcie):
będzie uczestniczyć w zajęciach religii
 będzie uczestniczyć w zajęciach etyki
będzie uczestniczyć w zajęciach etyki i religii
nie będzie uczestniczyć ani w zajęciach religii, ani etyki.
2. Rezygnuję/ Nie rezygnuję (niepotrzebne skreślić) z udziału mojego dziecka w zajęciach wychowania
do życia w rodzinie w roku szkolnym 2018/19 (zajęcia wdżr).
Zajęcia wychowania do życia w rodzinie, które będą się odbywać w godzinach popołudniowych,
są dobrowolne, jednak przy braku rezygnacji z zajęć udział w nich jest obowiązkowy, a obecność jest
liczona do frekwencji.
3. Córka /syn jako II język obcy nowożytny wybiera język ………………………………....
(niemiecki/ francuski)

Obowiązkowy test z języka niemieckiego odbędzie się 04.09.2018 r.
4. Deklaruję przystąpienie mojego dziecka do testu kwalifikacyjnego do grupy „1” z języka
angielskiego, który odbędzie się 03.09.2018 r. ……….
(tak/nie)
5. Uwaga: dotyczy punktów 3. i 4. : Do grupy „1” „automatycznie” są zakwalifikowane osoby, które
spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków (proszę zaznaczyć X w odpowiednim punkcie):
 posiadają certyfikat językowy (z odpowiedniego języka) ……………………………………..
 są laureatami lub finalistami konkursu językowego (z odpowiedniego języka) organizowanego
przez kuratora oświaty…………………………………………………………….……………….
6. Informujemy, że szkoła nie zawiera ubezpieczenia zbiorowego NNW uczniów.
7. Zostałam/em poinformowana/y, że moja córka/mój syn jest zobowiązana/y do zapoznania się
ze Statutem VI LO w Gdyni i do jego przestrzegania.
……………………………………………….
czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)

Zapoznałam/em się ze Statutem VI LO w Gdyni i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
…………………………………………………….
czytelny podpis ucznia
Podczas pierwszego zebrania z rodzicami (data i godzina zostanie podana na stronie vilo.org ) będą zbierane wpłaty na wyjazd
integracyjny.

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich jako rodzica (opiekuna prawnego)
w
celach
związanych
z
działalnością
dydaktyczno-wychowawczą
VI
Liceum
Ogólnokształcącego
w
Gdyni
oraz umieszczenie ich w bazie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), ustawą
o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1927) z późniejszymi zmianami, rozporządzeniem MEN
z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.), rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646),
rozporządzeniem MEN z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1248), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej
innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. 2017 poz. 1546).
Ponadto wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na wykonywanie w czasie organizowanych przez szkołę imprez zdjęć
i ich publikację, publikację danych dotyczących mojego dziecka i jego osiągnięć na terenie szkoły i/lub stronie internetowej VI LO w Gdyni,
wykorzystanie i rozpowszechnianie przez szkołę prac mojego dziecka wytworzonych pod kierunkiem nauczyciela lub dla celów szkolnych.
*niepotrzebne skreślić
…………………………...…………………….
(data, podpis rodziców/ opiekunów prawnych)
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością dydaktycznowychowawczą VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz umieszczenie ich w bazie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r.(Dz.U. 2018 poz. 1000), ustawą o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2016 r., poz.
1927) z późniejszymi zmianami, rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646), rozporządzeniem MEN z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia
ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do
szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1248), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej
jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. 2017 poz. 1546).
Ponadto wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na wykonywanie w czasie organizowanych przez szkołę imprez zdjęć
i ich publikację, publikację danych dotyczących mnie i moich osiągnięć na terenie szkoły i/lub stronie internetowej
VI LO w Gdyni, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez szkołę moich prac wytworzonych pod kierunkiem nauczyciela lub dla celów
szkolnych.
*niepotrzebne skreślić
……………………...…………………….
(data, podpis ucznia)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych rodziców / opiekunów prawnych oraz ucznia jest VI Liceum Ogólnokształcące im. W. Sierpińskiego,
ul. Kopernika 34, 81-424 Gdynia;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. W. Sierpińskiego w Gdyni jest możliwy pod nr telefonu
586222233;
3) dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych oraz ucznia przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły
oraz celów statystycznych i archiwalnych;
4) dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych oraz ucznia będą udostępniane tylko osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na mocy przepisów prawa / w oparciu o umowę powierzenia;
5) dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych oraz ucznia nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych oraz ucznia będą przechowywane do czasu ukończenia szkoły, a następnie przechowywane
w składnicy akt na mocy przepisów prawa;
7) rodzice/opiekunowie prawni oraz uczeń mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego niepełnoletniego dziecka, prawo
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) rodzice/opiekunowie prawni oraz uczeń mają prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez rodziców/opiekunów prawnych oraz ucznia danych osobowych jest konieczne do realizacji zadań oświatowych szkoły
10) dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych oraz ucznia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

