WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA W GĄBINIE
Dane osobowe kandydata niezbędne do rekrutacji
Nazwisko i imię (imiona)
Data i miejsce
urodzenia

PESEL

Imiona i nazwiska rodziców

Adres zamieszkania
Ukończona szkoła

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019 / 2020 do klasy pierwszej
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(typ szkoły, klasa/przedmioty rozszerzone/, zawód)

W przypadku nie zakwalifikowania mnie do wskazanej wyżej klasy jestem zainteresowany przyjęciem do:
Szkoła(klasa) drugiego wyboru ………………………………………………………………………………………………
(typ szkoły, klasa/przedmioty rozszerzone/, zawód)

Szkoła(klasa) trzeciego wyboru ………………………………………………………………………………………………
(typ szkoły, klasa/przedmioty rozszerzone/, zawód)

Wybór języków obcych (dotyczy Liceum i Technikum)
1. Język obcy - kontynuacja (poziom zaawansowany)…………………………………………………………..
2. Język obcy wybrany* ……………………………………………………….
Deklaruję naukę religii

TAK

NIE

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych jest dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie
2. Celem zbierania danych jest prowadzenie dokumentacji ucznia.
3. Podstawą przetwarzania danych jest art.6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,
przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.
5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe przyjęcie
kandydata do szkoły.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w szkole, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z przepisami.

Dane dodatkowe
Dane kontaktowe:
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów ……………………………………………………….......................................
Nr telefonu kandydata ………………………………..… Nr telefonu rodzica /opiekuna……………………………..........

Zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu:
1.

Postępowania rekrutacyjnego i dokumentacji szkolnej

2. Upowszechniania jakości pracy szkoły i prezentacji osiągnięć uczniów
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych,
związanych z życiem szkoły, w tym osiągnięć dziecka.
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej we wniosku o przyjęcia do szkoły. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne i może być wycofane w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………
data

………………………………………..
czytelny podpis

Informacje o kierunkach kształcenia:
Kandydaci do szkół ponadgimnazjalych mogą dokonać wyboru trzech klas spośród:
Liceum Ogólnokształcące ( 3 - letnie):
LOa: klasa humanistyczno - społeczna z przedmiotami rozszerzonymi: jęz. polski, język angielski,
przedmiot wybrany (historia lub geografia)
LOb: klasa techniczno- przyrodnicza z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka lub biologia, język
angielski, przedmiot wybrany (geografia lub chemia )

Technikum ( 4 - letnie):
TE: technik ekonomista
TH: technik hotelarstwa
TI: technik informatyk
TK: technik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła I stopnia ( 3 - letnia)
K: mechanik pojazdów samochodowych
M: mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
S: sprzedawca

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą dokonać wyboru trzech klas spośród:
Liceum Ogólnokształcące ( 4 - letnie):
LO1: klasa humanistyczno - społeczna z przedmiotami rozszerzonymi: jęz. polski, język angielski,
przedmiot wybrany (historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie)
LO2: klasa techniczno- przyrodnicza z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka lub biologia, język
angielski, przedmiot wybrany (geografia lub chemia lub fizyka lub informatyka)

Technikum ( 5 - letnie):
TE1: technik ekonomista
TH1: technik hotelarstwa
TI1: technik informatyk
TP: technik pojazdów samochodowych
TT: technik teleinformatyk
TG: technik grafiki i poligrafii cyfrowej
TF: technik fotografii i multimediów

Branżowa Szkoła I stopnia ( 3- letnia)
MS: mechanik pojazdów samochodowych
MO: mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
SP: sprzedawca
ML: magazynier - logistyk
*
język do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski

