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VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 

nazwisko i imię ucznia _______________________________________  

data urodzenia _______________________________________ 

klasa ______, rok szkolny……………………………………… 

 

1. Deklaracja wyboru języka obcego. 

 

Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy: język angielski. 

Język obcy nowożytny nauczany jako drugi: (proszę zaznaczyć znakiem X) 

 

□ język niemiecki     □ język hiszpański   

□ język rosyjski    □ język francuski 

 

…………………………………………… 

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

2. Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii i etyki. 

 

Wyrażam życzenie, aby moje dziecko uczestniczył w zajęciach: 

 

religii    □ TAK  □ NIE 

etyki*    □ TAK  □ NIE 

 

*W przypadku zbyt małej liczby uczniów deklarujących udział w zajęciach z etyki, lekcje te 

mogą być organizowane w innej szkole. 

 

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać 

zmienione. Po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują 

uczniowie. 

 

…………………………………………… 

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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3. Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na zajęcia  

z wychowania do życia w rodzinie. 

 

Udział ucznia w zajęciach nie jest obowiązkowy. Odbywają się one przed lub po lekcjach, 

w klasach I-III, w wymiarze po 14 godzin w każdym roku szkolnym. Zajęcia te mogą być 

organizowane w grupach międzyoddziałowych.  

 

□ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach z wychowania do życia  

w rodzinie.  

□ Nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w zajęciach z wychowania do życia  

w rodzinie. 

 

Po osiągnięciu pełnoletności o udziale w zajęciach decydują sami uczniowie, deklarując 

swój udział na piśmie. 

…………………………………………… 

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka. 

 

Wyrażam zgodę*/Nie wrażam zgody* na wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych 

zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas: zajęć, uroczystości, 

zawodów, konkursów, projektów, wycieczek i innych imprez organizowanych przez Zespół 

Szkół Nr 1 w Rzeszowie i publikację ich: na stronie internetowej szkoły, w gablotach 

szkolnych, w kronikach, w mediach społecznościowych zarządzanych przez szkołę, oraz  

w mediach tradycyjnych, na ulotkach, plakatach w celach promocyjnych i informacyjnych.  

 

*niewłaściwe skreślić  

 

…………………………………………… 

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w formie wizerunku. 

 
Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkół Nr 1, ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów, 

reprezentowany przez Dyrektora Zespołu.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres 

administratora danych. 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka (wizerunek) będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, lub do momentu wycofania zgody. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Wizerunek Pani/Pana dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promowania i informowania o działalności 

Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie. 

5. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka. 

Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

mailto:iod1@erzeszow.pl

