DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH*
…………………………………………………………………………………………………………..…….………………………….……...
nazwisko i imiona rodziców /opiekunów prawnych

…………………………………………………………………………………………………………………………….
adres rodziców

.……………………………………………………………
telefon

Wyrażam zgodę na udział dziecka/podopiecznego*
……………………………………………………………………………………………….......
(imię i nazwisko ucznia)

w teście sprawności fizycznej uprawniającym do rekrutowania się do klasy I technik logistyk
z innowacją pedagogiczną: logistyka w wojskowości przy ZSZiO w Kamiennej Górze,
przeprowadzanego na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) oraz ogłoszenia MEN z dnia 19.05.2020r.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) zapoznałem się z wymaganiami testu sprawności fizycznej (dostępne na stronie
www.zszio-kg.edu.pl),
2) nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka/ podopiecznego
w testach sprawności fizycznej.
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału dziecka w testach
sprawności fizycznej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej
Górze:
a) Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia j/o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) na potrzeby rekrutacji.
b) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
oświatowego j/w.

Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej w terminie 01-10 czerwca 2020r. na adres:
zsziorekrutacja@kamienna-gora.pl
Termin przeprowadzenia Testu sprawności fizycznej zostanie podany do wiadomości do 12.06.2020r.
(zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie).
…...…...............................................
(miejscowość, data)
* niepotrzebne skreślić

………..….......................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

