IV Liceum Ogólnokształcące
im. Emilii Sczanieckiej,
ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź
tel/fax +48 42 633 62 93
e-mail:
sekretariat@4liceum.pl
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:
1.

Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI,
UL. POMORSKA 16
Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować
na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania programu IBDP, prowadzone ono będzie
w celu złożenia wniosku o przyjęcie do programu IBDP, a w przypadku przyjęcia w celu rejestracji ucznia na maturę
międzynarodową, niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku.
Zakres przetwarzanych danych obejmuje imiona, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, język ojczysty, dane
teleadresowe ucznia i rodziców/opiekunów, przedmioty realizowane przez ucznia w programie IBDP,
Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd, przekazywanie, opracowywanie,
modyfikowane, udostępnianie, przechowywanie, niszczenie;
każdemu przysługuje prawo do: dostępu do jego danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące
minimalnego okresu przechowywania dokumentów; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego;
dane osobowe: nie będą transferowane do państwa trzeciego; nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem
tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz do International
Baccalaureate z siedzibą w Genewie; będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub przez rok
szkolny po zakończeniu edukacji w programie IBDP, zależnie od charakteru danych; nie podlegają profilowaniu.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powyższymi informacjami
Data…………………………………………….. Czytelny podpis ………………………….……..

(proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)
1. NAZWISKO ………………………………… IMIONA……………………….… ……………………………...………….…….
2. DATA i MIEJSCE URODZENIA ……………………… …………………………. WOJ. ………………………………..……
3. ADRES ZAMELDOWANIA UCZNIA:

KOD POCZTOWY …..… - ……… MIEJSCOWOŚĆ ………..…………

UL. …………………………………………………………………………………………………………………….………….………..…
TEL. KOM UCZNIA .………………………….………… TEL. KOM RODZICA / OPIEKUNA ……………………….…..
4. E-MAIL UCZNIA ........................................................................................................................ ........
E-MAIL RODZICA/OPIEKUNA………………………………………………………………………………………………….….
5. PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE IBDP
(klasa z Maturą Międzynarodową)
1.

2.

3.

-

Rodzice ucznia pokrywają koszt:
podręczników do program IBDP (ok. 2500 PLN)
kalkulatorów graficznych (model autoryzowany przez IBO, ok. 500 PLN)
Rodzice ucznia ponoszą koszty egzaminów końcowych* płatne w październiku
w III klasie liceum/drugim roku realizacji programu IB DP, w PLN wg oficjalnego
kursu – wpłata należna International Baccalaureate Organization.
Możliwość wyboru przedmiotu nauczania uzależniona jest od liczby uczniów
zainteresowanych danym przedmiotem (grupa nie może liczyć mniej niż 7 osób).
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PODANIE DO DYREKTORA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁODZI
Proszę o przyjęcie (imię i nazwisko ucznia) …………………….............…………………………….. do drugiej klasy
liceum
w
Programie
IBDP w
roku
szkolnym 2019/2020. Jednocześnie oświadczam,
że zapoznałem/-am się z warunkami uczestnictwa w programie IB.
Łódź, dnia ………………………………

…………………………………………………………..
podpis rodziców / prawnych opiekunów

* W październiku 2018 r. opłata rejestracyjna wynosiła 633 Eur (sesja egzaminacyjna Maj 2019).
W momencie rejestracji w październiku 2020r na sesję Maj 2021 kwota ta może być wyższa o 10%.- 15%

REKRUTACJA DO KLASY IBDP Maj 2019
Imię i Nazwisko kandydata …………………………………………………………………………………………
Szkoła / klasa ……………………………………………………………………………………………………………..

Wymień aktywności pozaszkolne, w których uczestniczyłaś/uczestniczyłeś w ostatnich trzech
latach
Działalność artystyczne Wymień
przedsięwzięcia, których byłeś/byłaś
organizatorem lub aktywnym uczestnikiem
(konkursy recytatorskie, festiwale piosenki,
teatr szkolny, etc)

Działalność naukowa
Wymień konkursy, olimpiady wiedzy, etc,
w których brałeś/brałaś udział

Działalność prospołeczna
Wymień organizacje,
z którymi współpracowałeś
(PCK, hospicja, etc)

Aktywność sportowa
i osiągnięcia sportowe
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