Po wydrukowaniu i wypełnieniu prosimy o przesłanie skanu/ zdjęcia wniosku na adres: zsriojagarzewo@op.pl
Nazwa Szkoły Podstawowej

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Wniosek o przyjęcie do:
(prosimy zaznaczyć cyframi od 1 do 2 wybrane przez siebie oddziały w kolejności w jakiej chciałabyś/chciałbyś zostać do nich przyjęty)

5 – letniego Technikum:
technik żywienia i usług gastronomicznych

Dane osobowe kandydata do szkoły:
Imię i nazwisko

technik agrobiznesu
PESEL

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów

Adres zamieszkania rodziców / prawnych opiekunów

Telefon kontaktowy

e- mail

W rażam zgodę / nie wy rażam
na uczestniczenia dziecka w zajęciach z religii

zgo dy *

W rażam zgodę / nie wy r ażam zgo dy *
na uczestniczenia dziecka w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie
W rażam zgodę / nie wy rażam zgo dy *
na przetwarzanie danych kontaktowych wyłączenie w celu szybkiego
kontaktu z rodzicem / prawnym opiekunem dziecka w nagłych
okolicznościach,

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przyjmuję do wiadomości, że:
- administratorem danych jest Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących z siedzibą w Jagarzewie,
- dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
- dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
- przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
- dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz organizacji nauki religii
i wychowania do życia w rodzinie,
- dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły,
- dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po dniu odebrania dokumentów przez kandydata
do szkoły/ucznia szkoły.
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony mienia w szkole stosowany jest monitoring wizyjny obejmujący korytarze szkolne, wejścia do budynków
szkolnych, tereny wokół budynków i parkingi.

………………………………………
podpis kandydata

……………………………………..
podpis rodziców / opiekunów

Załączniki - prosimy o przekazanie w wersji elektronicznej – skan, zdjęcie na adres: zsriojagarzewo@op.pl
•
•
•
•
•

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
2 podpisane fotografie
Opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli taką posiada kandydat)
Dyplomy lub osiągnięcia w różnych dziedzinach (olimpiady, konkursy, zawody sportowe, wolontariat)

* - właściwe podkreślić

