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Wojewodzin, dnia .......................................
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

Dane ucznia

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Imię i nazwisko
PESEL
Imiona i nazwiska
rodziców/opiekunów
Telefon kontaktowy

Ojciec:

Matka:

Stacjonarny

Komórkowy rodzica

Komórkowy ucznia

Jestem uczniem
gimnazjum w:
Data i miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Kod pocztowy, poczta
Województwo

Uprzejmie proszę o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/19 do: (*)

□Technikum
□

□

□

Technik żywienia i usług
gastronomicznych

Technik hotelarstwa

Technik weterynarii

□

□

□

□

Technik budownictwa

Technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

Technik rolnik

Technik architektury
krajobrazu

□ Branżowej szkoły I stopnia
w zawodzie ………………………………………………….………………………….……………………………
Zajęcia dodatkowe (wybrane zaznaczyć)
Wypełniają tylko kandydaci do Technikum
Drugi język obcy
Język niemiecki

□ dla początkujących

□ dla kontynuujących naukę

……....…………………………………….…
czytelny podpis rodzica
Załączniki
1. Dwie fotografie
2. Zaświadczenie lekarskie
3. Świadectwo ukończenia gimnazjum
4. Zaświadczenie OKE
*właściwy wybór zaznaczyć „x”

Język rosyjski

□ dla początkujących

□ dla kontynuujących naukę

……………………………..………………..
czytelny podpis ucznia
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Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące pobierania nauki:
- religii i etyki ucznia w szkole,
- wychowania do życia w rodzinie.
Technikum i BS I

□

Religia lub □ Etyka lub □ Religia i Etyka

□

Wychowanie do życia w rodzinie

………………………………………………………………….…
(czytelny podpis matki, ojca/opiekuna prawnego)
Zgodnie z Art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka
zawartych w niniejszym podaniu przez Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Wojewodzin
52, 19-200 Grajewow celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych w tym, tworzenia
dokumentacji szkolnej i na potrzeby innych instytucji oświatowych (OKE, Kuratorium, MEN).
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na publikację przez Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w
Wojewodzinie, Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć i filmów, informacji
o osiągnięciach i twórczości dziecka w tym imienia i nazwiska dziecka, kopii utworów literackich,
publicystycznych, prac plastycznych oraz zdjęć z konkursów, uroczystości i imprez, w których dziecko bierze
udział na stronie internetowej placówki, facebook’u szkoły , gablotach szkolnych , stronach internetowych
podmiotów współpracujących ze szkołą na podstawie stosownych umów i porozumień ,w celu realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych w tym, tworzenia dokumentacji szkolnej oraz budowania
pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i mediach. Nie będę wnosił/a żadnych
roszczeń związanych z w/w publikacjami.
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach (w tym autokarowych),
spacerach poza terenem Szkoły.
……………………………….
(miejscowość, data)

*- właściwe zaznaczyć

……………………………….
(podpis rodziców/opiekuna prawnego)

Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka
w Wojewodzinie
Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo
NIP 719-10-04-684

Regon 000096402

tel./fax 86 272 22 31 kom. 692 176 405
tel. 86 272 31 80 - internat w dni robocze

www.zs.wojewodzin.pl
sekretariat@zs.wojewodzin.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Wojewodzin 52 ,
19-200 Grajewo. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek
przekazania poniższych informacji.
Administrator Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego mogą Państwo kierować pytania dotyczące swoich
danych osobowych : Marcin Wieczorek email: inspektor@zs.wojewodzin.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
- przyjęcia ucznia do szkoły
- realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
- Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO)
- Przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – Prawo Oświatowe
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Ich zakres
został ograniczony do niezbędnego minimum.
Do Państwa danych mogą mieć dostęp:
 Uprawnieni pracownicy administratora
 Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa lub podmioty współpracujące z
Administratorem przy realizacji celów.
Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu
Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:


dostępu do danych osobowych,



prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,



prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,



prawo do przenoszenia danych,



prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Nie pozyskujemy danych osobowych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali danych osobowych do
państwa trzeciego ( poza EOG) lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa, natomiast w pozostałych przypadkach do odwołania zgody.

………………………………………….
podpis kandydata

