
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym 
ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt, tel. 507-130-918 

e-mail: lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl 

 

Strona 1 z 2 
 

KEWSTIONARIUSZ KANDYDATA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ  
ROK SZKOLNY 2020/2021      

klasa matematyczno-biologiczna 1A  �  / klasa humanistyczno-społeczna 1B �    
 

DANE KONDYDATA: 
Nazwisko:………………………….…………………..……………………..Imię/imiona:…………………..……………………………………………………… 

Data urodzenia:………………………..…………………………..……PESEL ……………………………………...……………………………………….……… 

Miejsce urodzenia:………………………..………………….……….woj. …………………………………..…….………..………………………………….… 

Telefon: ….………………………..…………………………….……………E-mail: ……….………………….…………………….………………………….……… 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 
Miejscowość: ……………………..………..…………….…………………………………………………..kod: ……..……………..………………………..…… 
Ulica, nr domu, nr mieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dzielnica/Gmina:……………………………………………………...………………………………………….……………………………………………….………. 
� teren wiejski;   � miasto do 5 tys. mieszkańców;   � miasto powyżej 5 tys. mieszkańców  

RODZICE/OPIEKUNOWIE: 
1) Matka / Nazwisko, imię: ………………………………………..………….…………………………………………………………………………………. 
adres zamieszkania matki / opiekuna (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania kandydata)  
Miejscowość: ……………………..………..…………….…………………………………………………..kod: ……..……………..………………………..…… 
Ulica, nr domu, nr mieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel. kontaktowy…………………………………………….……….. E-mail: ……………..…………………….………………………………………………… 
 
2) Ojciec / Nazwisko, imię ………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
adres zamieszkania ojca / opiekuna (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania kandydata) 
Miejscowość: ……………………..………..…………….…………………………………………………..kod: ……..……………..………………………..…… 
Ulica, nr domu, nr mieszkania: ……………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
Tel. kontaktowy…………………………………..………….. E-mail: ……………..………………………………….…………………………………………… 
 
DEKLARACJA WYBORU DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO (INNEGO NIŻ JĘZYK ANGIELSKI)/ 
� kontynuacja niemieckiego;  � kontynuacja hiszpańskiego; 
   Język obcy na świadectwie (inny niż angielski) ……..………………..……………………. 
*początkujący uczniowie mogą dołączyć do grupy z j. hiszpańskim pod warunkiem uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych i 
zobowiązania do systematycznego uzupełniania wiedzy  
� TAK – deklaruję że dołączę do grupy z j. hiszpańskim jako początkujący 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opinia poradni:  � TAK / � NIE (właściwe zaznaczyć) 
Orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności:   � TAK / � NIE (właściwe zaznaczyć) 
Uczeń będzie uczęszczał na zajęcia:  RELIGII  � TAK / � NIE     ETYKI   � TAK / � NIE (właściwe zaznaczyć) 
Uczeń będzie uczęszczał � / nie będzie uczęszczał �  na zajęcia WYCH. DO ŻYCIA W RODZINIE   
 
 
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i informacji mojego wizerunku jako ucznia Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym na stronie internetowej szkoły i powiatu (w tym prasie) w 
celu informacji i promocji szkoły  � TAK / � NIE (właściwe zaznaczyć) 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu realizacji 
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dziecka, którego dane dotyczą. 
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL) przyjmuję do wiadomości, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Liceum Ogólnokształcące  
im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. Z administratorem można skontaktować się 
listownie: Stanisławów Pierwszy ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt lub  
e-mailowo: lo_stani@lostanslawow.legionowski.pl, tel. 507-130-918. 

2. Inspektorem Ochrony danych osobowych można się skontaktować za pomocą adresu 
jczauderna@volvox.pl 

3) Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, przez 
okres rekrutacji i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, 
którego dane dotyczą. 

4) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów 
prawa. 

5) Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6)  Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe  
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze 
mnie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam,  
że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa. 

8) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne  
do przeprowadzenia procesu rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema  
w Stanisławowie Pierwszym i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej 
wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo oświatowe z dn.  
14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty).  

Uwaga 
Wszelkie zmiany dotyczące danych osobowych kandydata lub rodziców/opiekunów (zmianę adresu 
zamieszkania, zameldowania, itp.) należy niezwłocznie zgłosić do sekretariatu.  
 
 
 
 
 
………………….……………………………………………                                                                ..………………….…………………………………………….. 
   data i podpis rodzica/opiekuna                                                                                     podpis kandydata  


