
…………………….. …………….
miejscowość data

………………………………………………………………………………………………
Nazwisko kandydata, pierwsze imię, drugie imię

ukończyłem ośmioletnią Szkołę Podstawową/ Gimnazjum*
 *niepotrzebne skreślić 

…............................................................................................................................................
Nazwa szkoły

PESEL:

Adres: ……………… ………………………………. ..…… …………….
miejscowość ulica nr domu nr mieszkania

…………. …………………………..  ………………... ………………………….
kod poczta powiat województwo

Podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół Nr 4
im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu

Proszę o przyjęcie mnie do ……………………………………………………………............
(Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia)

w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu……………………………………
( zawód)

W przypadku nie przyjęcia mnie do wyżej wymienionej szkoły proszę o przyjęcie mnie do

…………………………………………………………………………………………………..
(Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia)

w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu ……………………………………
( zawód)

Proszę o przyjęcie do grupy wojskowej - TAK NIE
(podkreślić właściwą odpowiedź)

Do kontynuacji wybieram następujący język obcy:………………………………………….

Jako drugi język obcy wybieram język ………………………………………………………

Dane o uczniu (uczennicy)

Data urodzenia ……………………Miejsce urodzenia…………………………………………

Gmina ………………………………………Powiat …………………………………………..

Województwo (obecnie)…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna) …..……………………………………………….
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Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna) ….…………………………………………………

Nr telefonu kontaktowego  …………………………………………………………………….
Dane o rodzicach (prawnych opiekunach)

Miejsce pracy i zawód ojca ……………………………………………………………………

adres ……………………………………………………………………………………

telefon domowy …………………………… tel. kom………………………………….

Miejsce pracy i zawód matki……………………………………………………………………

adres ……………………………………………………………………………………

telefon domowy …………………………… tel. kom………………………………….
Załączniki:

1. zaświadczenie  lekarskie  zawierające  orzeczenie  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  podjęcia
praktycznej nauki zawodu (skierowania wydaje sekretariat szkoły po zakwalifikowaniu do szkoły),

2. 2 fotografie (opisane: imię, nazwisko)

……………………………………. ……………………………...…….
(podpis rodziców (prawnych opiekunów) (podpis kandydata)

OŚWIADCZENIA 
Zgodnie z art. 23 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 101   z 2002 r.,  poz. 926 z późn.
zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, szkolnych i statystycznych 

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*

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

Czytelny podpis ucznia Czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych* 

*niepotrzebne skreślić 
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mój / mojego dziecka zarejestrowanych podczas
zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Zespół Szkół  Nr 4 w Nadrożu oraz związanych z uczestnictwem w programach,
projektach, zawodach, konkursach, wycieczkach i innych uroczystościach i imprezach

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*

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

Czytelny podpis ucznia Czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych* 

*niepotrzebne skreślić 
Wyrażam zgodę  na  umieszczanie  i  publikowanie  prac  wykonanych  przeze  mnie  /  przez  moje  dziecko  na  stronie  internetowej  szkoły,
profilach internetowych zarządzanych przez szkołę jak eTwinning, Facebook, Google dokumenty, Youtube i inne oraz w mediach w celu
informacji i promocji Szkoły 

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*

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

Czytelny podpis ucznia Czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych* 

………………………………………, dnia………………………….. 

(miejscowość) 

INFORMACJE DLA KANDYDATA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych. 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 

100, poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

4. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24 

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ( przepisy będą obowiązywać od 25.05.2018 
r.)
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