Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego
ul. Bolesława Prusa 10; 11 - 600 Węgorzewo
tel/fax: + 48 (87) 427 23 67; e-mail: liceum@lowegorzewo.pl; strona: www.lowegorzewo.pl

PODANIE DO CZTEROLETNIEGO LICEUM
(PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)
imię i nazwisko kandydata

imię i nazwisko matki kandydata, tel.

data i miejsce urodzenia kandydata

imię i nazwisko ojca kandydata, tel.

ukończona przez kandydata szkoła podstawowa (miejscowość, gmina)

adres zam. (kod, miejscowość, ulica, nr domu, gmina),
numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów)

adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów)
jeżeli jest inny niż podany obok

Numer ewidencyjny PESEL nr telefonu komórkowego kandydata -

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PODANIA
W wyznaczonych polach proszę wpisać nazwę kierunku, które wybierasz w pierwszej, drugiej, trzeciej
i dalszej kolejności zgodnie ze swoimi preferencjami. Propozycje kierunków kształcenia znajdują się na
drugiej stronie druku podania. Podania można składać osobiście w sekretariacie liceum, przesłać pocztą
na adres: Liceum Ogólnokształcące w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 10, 11-600 Węgorzewo
lub w postaci skanowanej na adres e-mail: sekretariat@lowegorzewo.pl
Podania należy składać od 6 maja 2019 do 14 czerwca 2019.
Kandydaci do klasy sportowej składają podania do 22 maja 2019
Od 22 maja 2019 do 4 czerwca 2019 od godziny 900 próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy
wojskowo-sportowej i policyjno-sportowej. Przed przystąpieniem do próby należy dostarczyć: orzeczenie
lekarskie o zdolności do uprawiania sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału
sportowego.

Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w Liceum Ogólnokształcącym
im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie.
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/2020 do klasy pierwszej o kierunku:
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W szkole podstawowej uczyłem(-am) się następujących języków obcych: Język angielski

Jako wiodący wybieram Jako drugi wybieram ( j. niemiecki lub j. rosyjski drugi język nauczany w szkole podstawowej)

JĘZYK ANGIELSKI

Język
(należy wpisać drugi język nauczany w szkole podst.)

Planuję zamieszkać w internacie przy LO w Węgorzewie (dotyczy uczniów dojeżdżających) -

- TAK
- NIE

Kwituję odbiór
dokumentów
złożonychLO
wim.
czasie
..........................................................................
OFERTA
REKRUTACYJNA
GEN.rekrutacji
MARIUSZA
ZARUSKIEGO W WĘGORZEWIE
data i podpis osoby uprawnionej

OFERTA EDUKACYJNA LO W WĘGORZEWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020
KIERUNEK POLITECHNICZNY

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka.
Zajęcia rozwijające - programowanie.

KIERUNEK DZIENNIKARSKIO-MEDIALNY

Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza
o społeczeństwie
Zajęcia uzupełniające: nauka o mediach
Zajęcia rozwijające: zajęcia klubu dziennikarskiego.
KIERUNEK WOJSKOWO-SPORTOWY

Przedmioty rozszerzone: geografia, historia.
Zajęcia uzupełniające: edukacja wojskowa, zajęcia
sportowe.
Zajęcia rozwijające: zajęcia klubu wojskowego

KIERUNEK AKADEMICKI

Przedmioty rozszerzone: matematyka, wiedza
o społeczeństwie.
Zajęcia uzupełniające: język angielski w biznesie.
Zajęcia rozwijające: zajęcia klubu ekonomicznego.
KIERUNEK MEDYCZNO-PRZYRODNICZY

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.
Zajęcia rozwijające - ekologia.

KIERUNEK POLICYJNO-SPORTOWY

Przedmioty rozszerzone: geografia, historia.
Zajęcia uzupełniające: edukacja policyjna, zajęcia
sportowe.
Zajęcia rozwijające: zajęcia klubu policyjnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie
z
wymogami
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) tzw.
„RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących
oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, ul. B. Prusa 10,
11-600 Węgorzewo, e-mail: liceum@lowegorzewo.pl
2. Inspektor Ochrony Danych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, dostępny jest pod adresem e-mail –
iodogizycko@wp.pl
3. Podstawą, upoważniającą Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, do przetwarzania Państwa danych lub danych
Państwa dzieci – kandydatów lub uczniów naszej szkoły - są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby,
której dane dotyczą.
4. Państwa dane lub dane Państwa dzieci – kandydatów lub uczniów naszej szkoły - przetwarzane są jedynie w celu realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa – realizacji zadań statutowych szkoły: celów dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzenia dokumentacji szkoły oraz wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy Zespołem Szkół
Ogólnokształcących w Węgorzewie, a podmiotami współpracującymi.
5. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci – kandydatów lub uczniów naszej szkoły które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
6. Odbiorcami Państwa danych i danych Państwa dzieci – kandydatów lub uczniów naszej szkoły - są wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Państwa dane lub dane Państwa dzieci – kandydatów lub uczniów naszej szkoły - będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji celów wskazanych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, rodzic/prawny opiekun ucznia, ma prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z
przepisów prawa):
• dostępu do treści swoich danych i danych dziecka (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art.
16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); dostępu oraz prawo do żądania sprostowania
• usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
9. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane
profilowaniu.
10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU SZKOŁY
“Monitoring prowadzony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz ochronie osób i mienia obejmuje swoim zasięgiem budynek szkoły, schroniska oraz teren wokół szkoły”.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 87 427 23 67 lub drogą elektroniczną sekretariat@lowegorzewo.pl
……………………….
Data

...............................................
Podpis kandydata

………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego wychowanka

