
 

...................................................................................................                                                                 .........................................................    
(imiona i nazwisko kandydata)                                                                                                          (data) 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

 
Ja niżej podpisany/a potwierdzam wolę podjęcia nauki 

w LI Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Warszawie 

od roku szkolnego 2023/2024. 

DEKLARACJA UCZNIA DOTYCZĄCA WYBORU J. OBCYCH 

 
deklaruję następującą kolejność wyboru języków zaproponowanych do oddziału: 

- Język angielski - kontynuacja 

- Język ......................................  poziom ............................................ 

- Język ......................................  poziom ............................................ 

Informujemy, iż przydział do grupy drugiego języka obcego odbywa się na podstawie zapisów zawartych w Zasadach 

rekrutacji LI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Warszawie.  

............................................................... 
                (podpis kandydata)

DEKLARACJA RODZICA I KANDYDATA 

 
Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach* 

...........................................................................................................................   w czteroletnim cyklu nauczania w LI LO.  

* Proszę wybrać jedną z czterech możliwości: 1) religia, 2) etyka, 3) religia i etyka,4) rezygnacja z religii i etyki. 

 

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

(podpis kandydata)        (podpis rodzica / opiekuna prawnego)  

 

 

Wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka opieką psychologiczno - pedagogiczną w czasie kształcenia w LI 

Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Warszawie. 

 

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

(podpis kandydata)        (podpis rodzica / opiekuna prawnego)  

 

 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w celu promocji szkoły na łamach pracy regionalnej 

i ogólnopolskiej, stronach internetowych oraz gablotach i folderach szkolnych w całym cyklu kształcenia w LI 

Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Warszawie oraz po jego ukończeniu.     

     

 

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

(podpis kandydata)        (podpis rodzica / opiekuna prawnego)  

 

 

Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych: ………………..…………….. 



DANE O KANDYDACIE 

Imiona i Nazwisko ............................................................................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia …………………………………….................................................................................. ..................  

PESEL kandydata ............................................................................................................................................................................ 

Nr telefonu kandydata …………………………………........................................................................................................  

 Adres zamieszkania kandydata 

Ulica / nr domu / mieszkania ……..................................................................................................................................... 

Miejscowość z kodem pocztowym …............................................................................................ ............................... 

Gmina / dzielnica …………………………............................................................................................................... ................... 

Adres zameldowania kandydata 

 (podać w przypadku, gdy jest inny niż zamieszkania) 

Ulica / nr domu / mieszkania ……..................................................................................................................................... 

Miejscowość z kodem pocztowym …........................................................................................................................... 

Gmina / dzielnica ………………………….......................................................................................................... ........................ 

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW: 

 Matka / opiekun prawny Ojciec / opiekun prawny 

Imię i nazwisko 

rodzica / opiekuna 

prawnego 

  

Adres zamieszkania 

rodzica / opiekuna 

prawnego 

  

Nr telefonu 

kontaktowego 

  

Adres e-mail*    

*(podany adres e-mail zostanie związany z kontem rodzica w systemie dziennika elektronicznego) 

Matka/ ojciec (opiekun prawny) jako użytkownik dziennika elektronicznego odpowiada za tajność swojego hasła. Użytkownik 

jest zobowiązany stosować się do zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem i hasłem do systemu, mając świadomość, że poprzez 

login i hasło jest identyfikowany w systemie dziennika elektronicznego - https://www.librus.pl/rodzice/librus-synergia. 

Świadomy odpowiedzialności wynikającej z art. 233 KK potwierdzam prawidłowość podanych danych. W przypadku zmian 

zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania szkoły o aktualnych danych. 

Pani/Pana dane osobowych zawartych w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celach statutowych szkoły  

w całym cyklu kształcenia w LI LO im. T. Kościuszki w Warszawie oraz wpisanie do dziennika lekcyjnego moich danych w celach 

kontaktowych. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie powyższych danych jest zgodne z Art. 6 ust 1 lit c, e 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 - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016). Administrator udostępnił klauzulę informacyjną.  

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

(podpis kandydata)         (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

https://www.librus.pl/rodzice/librus-synergia


Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza 

Kościuszki w Warszawie reprezentowane przez Dyrektora (nr tel.: 22  611 93 91) adres 

email:  lo51@lilo.edu.pl). 

2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą 

poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl)  lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji zadań 

dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych oraz innych zadań statutowych i organizacyjnych szkoły 

oraz w celu prowadzenia dokumentacji kształcenia i wychowania. Dane osobowe są przetwarzane na 

podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych 

każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności 

placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia,  

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych ustawą z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 

oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw, takich jak: prowadzenie ewidencji uczniów na 

potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, 

prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć 

dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, 

prowadzenie świetlicy szkolnej; 

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem 

monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki; 

d) Art. 9 ust. 2 lit. g, h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, 

prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, 

realizacji zadań z zakresu BHP. 

e) art. 6 ust. 1 lit. e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcą Pani/Pana danych 

osobowych będą: podmioty zewnętrzne uprawnione, którym powierzono dane do przetwarzania, oraz 

podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 

wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (w tym m.in. organ prowadzący, organ 

nadzoru pedagogicznego, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, dostawcy dziennika elektronicznego, SIO, 

Zespół Opieki Zdrowotnej, jednostki samorządu terytorialnego). 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia jeżeli przetwarzanie nie wynika z przepisów prawa  

lub złożonych zgód  lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska 

na to odpowiednią zgodę. 

 

mailto:lo51@lilo.edu.pl
mailto:iod@cbi.org.pl

