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DANE UCZNIA 

Nazwisko  

Imię (imiona)  

Data urodzenia  

PESEL            

Seria i numer paszportu 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego 

tożsamość (w przypadku 

braku numeru PESEL) 

 

Miejsce urodzenia* województwo: miejscowość: 

Adres zamieszkania 
kod pocztowy, miejscowość, ulica, 

 nr domu i mieszkania 

województwo: miejscowość i kod pocztowy: 

powiat: gmina: 

ul. nr domu i mieszkania 

Telefon kontaktowy*   

Adres e-mail ucznia* 
do rejestracji w dzienniku elektronicznym 

 

 

DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) UCZNIA 

Imię i nazwisko ojca 

(opiekuna)  
 

Numer i seria dowodu 

osobistego ojca* 

(opiekuna) 

 

Adres zamieszkania ojca 

(opiekuna)  
kod pocztowy, miejscowość, ulica,  nr domu i mieszkania 

 

Dane kontaktowe ojca 

(opiekuna)  
telefon:                                                         e-mail: 

Imię i nazwisko matki 

(opiekunki)  
 

Numer i seria dowodu 

osobistego matki* 

(opiekunki) 

 

Adres zamieszkania 

matki (opiekunki)  
kod pocztowy, miejscowość, ulica,   

nr domu i mieszkania 

 

Dane kontaktowe matki 

(opiekunki) 
telefon:                   e-mail: 

 

UWAGA!  
Przy składaniu dokumentów ucznia do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA wymagany jest 
do wglądu dowód osobisty przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów) ucznia. 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA 
„EDUKACJA” LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021 
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Oświadczenia:  
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w imprezach oraz wydarzeniach organizowanych przez szkołę. 

2. Wyrażam zgodę na dobrowolny udział mojego dziecka w podejmowanych przez szkołę działaniach promocyjnych. 

3. Oświadczam, że w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka zgadzam się na udzielenie mu niezbędnej 

pomocy przedmedycznej i medycznej. Zezwalam na przewiezienie dziecka do placówki medycznej, szpitala. 

Oświadczenie obowiązuje na czas pobytu dziecka w szkole oraz na wycieczkach, wyjściach, imprezach 

organizowanych przez szkołę.  

 
 

 
................................................................. dnia  ...........................  2020 r.   ........................................................................................................................ 
              (miejscowość)                                                                                        (podpis  rodziców/prawnych opiekunów)  

 

 
Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany danych ucznia albo 
rodziców zawartych w niniejszym kwestionariuszu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Szkołę  
o tej zmianie i przekazać dane aktualne.  
 

 
 

................................................................. dnia  ...........................  2020 r.   ........................................................................................................................ 
              (miejscowość)                                                                                        (podpis  rodziców/prawnych opiekunów)  

 
 
 

 
Oświadczenie rodziców:  
Zobowiązuję się, w razie przyjęcia mojego dziecka do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA w Bielsku-Białej, do 

regularnego i terminowego opłacania czesnego (z góry do 5. dnia każdego miesiąca) w wysokości ustalonej przez 

Właściciela szkoły. W przypadku nieterminowej wpłaty czesnego naliczane będą odsetki ustawowe. Równocześnie 

przyjmuję do wiadomości, że zaleganie z zapłatą czesnego przez okres dwóch miesięcy może spowodować skreślenie 

dziecka z listy uczniów.  
 

 

 

 

 

 

 

................................................................. dnia  ...........................  2020 r.   ........................................................................................................................ 
             (miejscowość)                                                                                            (podpis  rodziców/prawnych opiekunów)  

 

  

Wybór klasy 
proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 

�  estradowo-artystyczna 
�  jazz i muzyka estradowa 
�  taniec 
�  rysunek i malarstwo 

�  informatyczno-matematyczna 

�  biologiczno-chemiczna 

�  humanistyczna 

Drugi język obcy-obowiązkowy  
proszę zaznaczyć wybrany język 

 

�  niemiecki*  

�  rosyjski* 
 

*Warunkiem uruchomienia lektoratu z drugiego języka obcego jest wybranie go przez minimum 8 uczniów.  

Posiadam orzeczenie  
o stopniu niepełnosprawności 

proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

tak – grupa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………..…………….. 
 

nie 

Posiadam orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej  

o kształceniu specjalnym 
proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

tak 
Proszę załączyć kserokopię orzeczenia. 

Informacja zostanie wykorzystana tylko i wyłącznie do celów sprawozdawczych PFRON 
 

 

nie 

Deklaruję chęć uczestniczenia  
w zajęciach z religii/etyki 

proszę podkreślić właściwy wybór 
tak  /  nie 
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ZAŁĄCZNIKI DO KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO UCZNIA 
Uwaga! Wypełnia dyrektor Liceum Ogólnokształcącego „EDUKACJA” 

data przyjęcia dokument 
 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem) 

 dowód wpłaty wpisowego 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

 oryginał zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej  

 aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli dotyczy) 

Potwierdzam przyjęcie ww. załączników 

Podpis dyrektora LO EDUKACJA… 

 

 

 

POTWIERDZENIE ODBIORU DOKUMENTÓW PRZEZ UCZNIA 

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
 

Zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO) informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum EDUKACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Jana Sobieskiego 

10a.  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się e-mailowo: iod@centrumedukacja.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej EDUKACJA 

Liceum Ogólnokształcącego oraz wykonywania czynności związanych z rekrutacją, organizacją pracy szkoły, w tym z udziałem  

w konkursach szkolnych i pozaszkolnych ucznia. Dane będą przetwarzane również w celach związanych z zawarciem i realizacją 

umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń bądź odszkodowań na podstawie tych 

umów. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zarówno obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1. c 

RODO) wynikający z ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz pozostałych przepisów prawa 

oświatowego, jak i wykonywanie umowy zawartej z rodzicami/opiekunami prawnych ucznia EDUKACJA Liceum 

Ogólnokształcącego (art. 6 ust. 1. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania dodatkowych danych osobowych i kontaktowych 

jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania wymaganych przepisami prawa danych osobowych, gdyż konsekwencją niepodania 

danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu osobowym będzie brak możliwości podjęcia nauki dziecka  

w EDUKACJA Liceum Ogólnokształcącym.  Dodatkowe dane osobowe i kontaktowe, które będą przetwarzane do realizacji celów 

określonych w pkt. 3, podaje Pan/Pani dobrowolnie. 

6. Odbiorcami danych osobowych będzie administrator danych osobowych, upoważnieni pracownicy administratora (nauczyciele, 

pracownicy administracyjni), podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zewnętrzne przetwarzające 

podane dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem danych osobowych.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych osobowych przez cały okres nauki ucznia w EDUKACJA 

Liceum Ogólnokształcącym, a po jej zakończeniu w archiwum administratora danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. W przypadku przerwania przez ucznia nauki w Liceum przed upływem 3 lat od rozpoczęcia nauki, dane 

osobowe podlegają archiwizacji w archiwum administratora danych osobowych zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

archiwizacji. W przypadku niepodjęcia przez ucznia nauki w szkole w roku szkolnym 2020/2021 po złożeniu formularza 

zgłoszeniowego, dane osobowe zostaną zniszczone w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia oraz wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto 

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem.   

9. Dane osobowe podane w niniejszym kwestionariuszu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania. 

 

 

  

 

  Zgodnie z art. 7 rozporządzenia RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora dodatkowych danych 
osobowych i kontaktowych w celu prowadzenia działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej EDUKACJA Liceum 
Ogólnokształcącego oraz wykonywania czynności związanych z rekrutacją, organizacją pracy szkoły, w tym z udziałem 
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych ucznia. 
 

 

…………………………………………….….……………….. 

 

…………………………………………….….……………….. 

miejscowość, data podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 
Potwierdzam zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną. 
 

 

…………………………………………….….……………….. 

 

…………………………………………….….……………….. 

miejscowość, data podpis rodziców/opiekunów prawnych 
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REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

EDUKACJA Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej 
 

 

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 6. KWIETNIA 2020 R. 
NIE PROWADZIMY REKRUTACJI PRZEZ SYSTEM NABORU ELEKTRONICZNEGO „VULCAN” 

 

§1 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Kandydaci składają w Szkole następujące dokumenty: 

- kwestionariusz osobowy ucznia,  

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  

- oryginał zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 

- kopie zaświadczeń z konkursów przedmiotowych na poziomie co najmniej wojewódzkim, sportowych i artystycznych, 

- zdjęcie legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie), 

- aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli kandydat je posiada), 

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat je posiada), 

- zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w klasie estradowo-artystycznej (w 

zakresie gry na instrumencie muzycznym lub tańca), 

oraz dokonują wpłaty wpisowego w wysokości 350,00 zł  

2. Przy składaniu dokumentów do Liceum wymagany jest do wglądu dowód osobisty przynajmniej jednego z rodziców 

(opiekunów) ucznia. 

 

§ 2 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO „EDUKACJA” LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO: 
1. Kandydaci przyjmowani są do Szkoły w kolejności złożenia wypełnionego kwestionariusza osobowego w siedzibie Szkoły. 

2. Pierwszeństwo przyjęcia przysługuje laureatom i finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych. 

3. Warunkiem przyjęcia kandydata jest średnia minimum 4,25 z przedmiotów podstawowych (język polski, język angielski, 

matematyka) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i przynajmniej bardzo dobra ocena z zachowania. 

4. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrekcji Szkoły, do Liceum może zostać przyjęty uczeń ze średnią niższą niż 

4,25 z przedmiotów podstawowych. 

5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej należy 

dostarczyć najpóźniej do 3 lipca 2020 r. 

  

§3 

WPISOWE: 
1. Wpisowe wynosi 350 zł (opłata jednorazowa). Nie podlega ono zwrotowi w przypadku niepodpisania umowy o naukę z powodów 

leżących po stronie kandydata. Wpisowe podlega zwrotowi w przypadku niepodpisania umowy o naukę z powodów leżących po 

stronie szkoły. 

2. Wpisowe może zostać zapłacone przelewem na rachunek bankowy Centrum EDUKACJA: mBank nr 87 1140 2004 0000 3502 7922 

2461 (w tytule należy wpisać słowo: "wpisowe" oraz imię i nazwisko kandydata) lub na miejscu gotówką albo kartą. 

 

§ 4 

CZESNE: 
1. W roku szkolnym 2020/2021 opłata miesięczna za naukę (czesne) w Liceum wynosi 650,00 zł.  

2. Czesne płatne jest przelewem na rachunek bankowy EDUKACJA Liceum Ogólnokształcącego: mBank nr 87 1140 2004 0000 3502 

7922 2461 do 5. dnia każdego miesiąca. Za nieterminowe opłaty naliczane będą odsetki ustawowe.  

3. Od drugiego semestru roku szkolnego 2020/2021 wysokość czesnego może zostać obniżona o połowę po osiągnięciu przez 

ucznia średniej ocen co najmniej 4,95. Dodatkowym warunkiem uzyskania obniżki czesnego jest udział w szkolnych konkursach 

i olimpiadach oraz aktywność na rzecz szkoły. 

4. Obniżenie wysokości czesnego ustalane jest na koniec każdego semestru i obowiązuje w kolejnym semestrze. 

5. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku. W klasie czwartej czesne płatne jest do czerwca włącznie. 

 

§ 5 

ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI: 
Po terminowym dopełnieniu wszystkich formalności kandydat zostaje przyjęty do EDUKACJA Liceum Ogólnokształcącego na rok 

szkolny 2020/2021. 

 

 
          ............................................................. dnia  ...........................  2020 r.    .............................................................................................................. 

                        (miejscowość)                                                                       (podpis  rodziców/prawnych opiekunów)  


