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

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 

Dane osobowe 

                  
 

                  
 

Nazwisko Imię/drugie imię 

           
 

     –    –   
 

PESEL Data urodzenia RRRR-MM-DD 

Kod pocztowy:   —     
 

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

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

Miejsce urodzenia: ………………………………… Imię ojca: ……………………………... Imię matki: ……………………………..……….. 
 

 — nie posiadam obywatelstwa polskiego 

 
 Telefon kontaktowy w sprawie rekrutacji: 

 

         

  

Szkoła, którą ukończył kandydat: 

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

Języki obce J. angielski J. niemiecki J. rosyjski Inny 

Podstawowy:     

Dodatkowy:     

 

Oferta edukacyjna: 

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 (dwujęzyczny) 

(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) 

 

   

k 
Technik programista 
(geografia lub język angielski) 

 

   

 

(*) W pole wyboru wstaw znak X 

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: 

Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia: 

 — religii  — etyki  — wychowania do życia w rodzinie 
 

W pole wyboru wstaw znak X 

 

 

…………..……..…………………………………………………………………. 

       data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna   



 
 
 

Klauzura informacyjna 
 
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 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych – dalej RODO (Dz. U.UE.L.2016.119.1) informuję, że: 
 

1.  Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 z siedzibą w Działdowie, ul. 
Grunwaldzka 4, 13-200 Działdowo, tel.: 23 697 20 00, mail: zsnr1@o2.pl. 

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 23 697 20 00 lub 
adresem email: iod@zsnr1.com. 

3.  Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa  
w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy Prawo oświatowe, 
określających zawartość wniosku o przyjęcie do szkoły publicznej oraz pozostałą 
dokumentację postępowania rekrutacyjnego.  

4.  Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa. 

5.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 

6.  Dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane 
przez okres nie dłuższy niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane 
osobowe kandydatów nieprzyjętych do szkoły, a które zostały zgromadzone w celach 
postępowania rekrutacyjnego, będą przechowywane przez okres roku chyba, że na 
rozstrzygnięcie dyrektora szkoły zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i 
postępowanie nie zostanie zakończone prawomocnym wyrokiem. 

7.  Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 
kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8.  W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania. 

9.  Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych 
w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych zawartych we wniosku jest wymogiem ustawowym i koniecznym dla udziału w            
procesie rekrutacji do szkoły.    
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