I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łasku
ul. Mickiewicza 1, 98-100 Łask, tel. +48 43 675 35 26,
www.1lo-lask.pl, lo_lask@poczta.onet.pl

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOŚCIUSZKI W ŁASKU

1.

Imię (imiona) i nazwisko

____________________________________

2.

Imiona rodziców (opiekunów)

____________________________________

3.

Data i miejsce urodzenia

____________________________________

4.

PESEL

____________________________________

5.

Miejsce zameldowania i adres do korespondencji
____________________________________________________
____________________________________________________

6.

Gmina

__________________________________________

7.

Telefony do rodziców (opiekunów): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8.

Telefon do kandydata

9.

Wybieram następujący język obcy jako drugi obowiązkowy (tygodniowa liczba godzin – 2):

_________________

___________________________________
- język niemiecki

TAK / NIE

- język hiszpański

TAK / NIE

10. Czy będę uczęszczał(a) na lekcje religii:

TAK / NIE

11. Czy będę uczęszczał(a) na dodatkowe zajęcia z wychowania do życia w rodzinie:
12. Wszelkie

zmiany

związane

ze

zmianą

klasy

mogą

być

dokonywane

TAK / NIE
do

15

sierpnia

2018r.

Po tym terminie tylko w przypadku znalezienia osoby na zmianę. Związane jest to z planowaniem aneksu do
arkusza organizacyjnego szkoły, w którym od liczebności klasy zależy m.in. podział na grupy w przypadku takich
przedmiotów, jak języki obce, technologia informacyjna oraz wychowanie fizyczne.
13. Uczeń klasy pierwszej oraz jego Rodzice/Opiekunowie proszeni są o zapoznanie się ze Statutem Szkoły do dnia
podjęcia nauki w naszej szkole (Statut dostępny w sekretariacie i w bibliotece szkolnej).
14. Rodziców/Opiekunów ucznia zapraszamy na pierwsze spotkanie z dyrektorem oraz wychowawcami klas
pierwszych 5 września 2018 r. godz. 17:00

____________________

________________ ___________________
(podpis Rodziców / Opiekunów)

(podpis ucznia)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu nauczania
(dane osobowe ucznia w dzienniku lekcyjnym wraz z numerem telefonu do Rodziców/Opiekunów, informacje o sukcesach
na stronie internetowej) zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) –
dalej RODO

--------------------------- ----------------------------(podpis Rodziców/Opiekunów)

1

