
 
……………………………………………..………….      

 Nazwisko i imię kandydata 

 

|……|…...|…...|…...|…...|…...|…...|…...|.…..|.…..|.…..| 

   PESEL 

 

……………………………………………..…………. 

 Nazwa szkoły podstawowej 
 

P O D A N I E 
 

o przyjęcie do Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie 

w roku szkolnym 2021 / 2022 
 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie   do  pierwszej    klasy 

 

 ………………………………………………………………………………………… 
/wpisać wybrany typ szkoły : Technikum Logistyczne, Technikum Żywienia i Usług 

Gastronomicznych, Technikum Rolnicze, Technikum Informatyczne, Branżowa Szkoła I Stopnia, 

Liceum Ogólnokształcącego o profilu: ogólnym, sportowo-obronnym, wizażu i kosmetologii/ 

 

 szkoła pierwszego wyboru●     szkoła drugiego wyboru● 

 
 ● wstaw „X” we właściwe pole 

DANE OSOBOWE: 
 

Data urodzenia: ……………………………. miejsce urodzenia:.............................................. 

Adres: Miejscowość .....................................  kod  …………. gmina ………………………. 

ulica ..........................................nr domu ............  

imię i nazwisko matki ..............................................................nr tel. .................................. 

zawód i miejsce pracy..................................................................................................... 

imię i nazwisko ojca ................................................................ nr tel. ................................ 

zawód i miejsce pracy .................................................................................................... 

Języki obce nauczane w szkole (podać jako pierwszy język wiodący) …………………... 

...................................................................................................................................................... 

W szkole średniej wybieram: 

(zaznacz „x”  jeden język dla zaawansowanych i jeden dla początkujących) 

    język angielski dla początkujących  język angielski dla   zaawansowanych 

    język niemiecki dla początkujących  język niemiecki dla zaawansowanych 

 

 

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

    Podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                                Podpis kandydata 

 
 



                                                         
   

 

 

Deklaracja rodzica 

Deklaruję, że w pierwszym roku nauki syn/córka …………………………………………… 

będzie uczęszczał/a na zajęcia: 

- religia                                                                TAK / NIE  * 

- wychowanie do życia w rodzinie                      TAK / NIE  * 

 

Dziecko nie posiada orzeczenia/ posiada orzeczenie * o potrzebie kształcenia specjalnego 

*właściwe podkreślić 

 

                                                      …………………………….. 
                                                       Czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

zgody na przetwarzanie danych osobowych 

dotyczy uczennicy/ucznia ................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie: 

• danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego), 

w zakresie:  

działalności dydaktyczno –wychowawczo-opiekuńczej oraz gromadzenia danych w Systemie Informacji 

Oświatowej; 

• wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej naszej 

szkoły(adres strony: www.zsngasawa.pl), 

w zakresie:  

kreowania pozytywnego wizerunku szkoły i jej promocji; przez Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie.  

      Informujemy, że rodzicom (opiekunom prawnym) uczennicy/ucznia przysługuje prawo wglądu do danych 

uczennicy/ucznia, uaktualniania ich czy sprostowania, jeżeli dane te są niekompletne, nieaktualne lub 

nieprawdziwe.  

Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych –dyrektor szkoły – 

dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 

 

 
Gąsawa, dnia ...........................                                                 ............................................... 
                                                                                                                                                     podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
 

podstawa prawna: 

 

1.. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

2..Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1646), 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, zwane w dalszej części Polityki „RODO”. 

4..Ustawa z dn.15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.2011 nr 139 poz.814 ze zm.). 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (lub potwierdzoną kserokopię) 

- zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty 

- 2 zdjęcia 

             - zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zwodu – kandydaci do BSIS. 

 

http://www.zsngasawa.pl/

