
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie Działdowo, dnia ………………………… 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 
Dane osobowe 

                  
 

                  
 

Nazwisko Imię/drugie imię 

           
 

     -  –   -   
 

PESEL Data urodzenia RRRR-MM-DD  

Kod pocztowy:     -    
 

Poczta: ………………………….. ul. …………………………………………….……    /  
 

Miejscowość: ……………………………………………………………….. Gmina: ……………………………………………………………  

Miejsce urodzenia: ………………………………… Imię ojca: ……………………………... Imię matki: ……………………………..……….. 
Telefon kontaktowy do prawnych opiekunów:          

 

 

Szkoła, którą ukończył kandydat 

Nazwa: …………………………………………….. w ………………………………………….. Gmina: …………………………… 

 

 Oferta edukacyjna / w pole wyboru wstaw znak X / 

Szkoła Klasa / rozszerzenie/ zawód I wybór 
II wybór 
w przypadku braku 
miejsc w wyborze I 

III wybór 
w przypadku braku 

miejsc w wyborze I i II 

LO 
a Matematyczno-fizyczno-informatyczny (matematyka, fizyka, informatyka) 

 

   

b Ogólny (język obcy, geografia) 
 

   

c Biologiczno-chemiczny (biologia, chemia) 
 

   

d Humanistyczny (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) 
 

   

  T 
h Technik ekonomista (geografia lub język angielski) 

 

   

i Technik rachunkowości (geografia lub język angielski) 
 

   

j Technik informatyk (geografia lub język angielski)  
 

   
 

W Zespole Szkół nr 1 wybieram języki obce: Język angielski Język niemiecki * Język rosyjski * 

Podstawowy język obcy (kontynuacja)                X   

Drugi obowiązkowy język obcy     
(*) W pole wyboru wstaw znak X 

Oświadczenia: 

Uczeń będzie uczęszczał na zajęcia*: 

 - tylko religii  - tylko etyki  - religii i etyki  - wychowania do życia w rodzinie 
(*) W pole wyboru wstaw znak X 

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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że: 

1. Administratorem danych jest Zespół Szkół nr 1 z siedzibą w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4, 13-200 Działdowo, tel: 23 697 20 00, e-mail: zsnr1@o2.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zsnr1.com 
3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole. 
4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy. 
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
6. Dane dotyczące wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły, dane kontaktowe będą przetwarzane 

wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach – (dane podaje są dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem 
podanym powyżej). 

7. Przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  (usunięcie i ograniczenie dotyczy przypadku danych, 
których podanie jest dobrowolne). 

8. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego. 
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony mienia w szkole stosowany jest monitoring wizyjny obejmujący korytarze szkolne, wejścia do budynków szkolnych, teren wokół budynków i 

parkingi. 

    

    
   ………………………………………………………………………….. 

   data  podpis prawnego opiekuna 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych kontaktowych wyłącznie w celu szybkiego kontaktu  

z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku dziecka (w publikacjach papierowych  

i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły w trakcie nauki i po jej zakończeniu). 

 

 

……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 

data podpis kandydata   data  podpis prawnego opiekuna 

*właściwe podkreślić  

  

mailto:zsnr1@o2.pl
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