Społeczne Liceum Ogólnokształcące „OMEGA”
im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach
KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

1. Dane ucznia
PESEL

Nazwisko

Imię

Drugie imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zameldowania

Adres zamieszkania

Województwo

Powiat

Gmina

2. Dane matki (opiekuna prawnego)
Nazwisko

Imię

Adres zameldowania

Adres zamieszkania

Województwo

Telefon

Powiat

Gmina

E-mail
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3. Dane ojca (opiekuna prawnego)
Nazwisko

Imię

Adres zameldowania

Adres zamieszkania

Województwo

Telefon

Powiat

Gmina

E-mail

4. Ukończona szkoła gimnazjalna
Nazwa szkoły

Miejscowość

5. Jakiego języka obcego Kandydat uczył się w gimnazjum?
Język wiodący

Drugi język

6. Kandydat posiada opinię / orzeczenie* z Poradni PsychologicznoPedagogicznej

Tak

Nie

*niepotrzebne skreślić
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7. W przypadku braku podpisu jednego z rodziców należy wskazać
przyczynę (proszę zaznaczyć właściwe):

Samotne wychowywanie dziecka
Jedno z rodziców nie żyje
Inne (jakie)………………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem 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, Społeczne Liceum Ogólnokształcące „OMEGA” im.
Górnośląskich Noblistów w Katowicach gromadzi dane osobowe do celów związanych
z rekrutacją oraz realizacją celów dydaktycznych i wychowawczych w całym cyklu kształcenia,
w tym wizerunek
mojego syna / córki …………………………………………………………………………………………………..

Katowice, dnia……………………………………

………………………………………………………
………………………………………………………
(czytelne podpisy rodziców, opiekunów prawnych)

3

OŚWIADCZENIE
Uczestnictwo w nieobowiązkowych zajęciach z religii i etyki
Oświadczenie dotyczące uczestnictwa w nieobowiązkowych zajęciach z religii i etyki zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr
36 z 1992r., poz. 155 z późn. zmianami) niniejszym:
oświadczam, że mój syn/moja córka ……………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka)
będzie uczęszczał/a na lekcje religii
będzie uczęszczał/a na lekcje etyki
będzie uczęszczał/a na lekcje religii oraz etyki
nie będzie uczęszczał/a na lekcje religii ani etyki

Katowice, dnia……………………………………

…………………………………………………..
(podpis rodzica, opiekuna prawnego)
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OŚWIADCZENIE
Wychowanie do życia w rodzinie*
Działając w oparciu o § 4.2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia
1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości
rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67 z 1999 r., poz. 756 z późn. zm.)
nie wyrażam zgody
na uczestnictwo mojego(jej) syna/córki** ..................................................................................
(imię i nazwisko)
w zajęciach edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie organizowanych w Społecznym
Liceum Ogólnokształcącym im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach.
*Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Zwolnienie z nich możliwe jest po złożeniu niniejszego
oświadczenia.
** Niepotrzebne skreślić.

Katowice, dnia……………………………………

…………………………………………………..
(podpis rodzica, opiekuna prawnego)
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