WNIOSEK O PRZYJĘCIE
1. Nazwisko i imię: …………………………….…………………………………………………………
2. Data urodzenia: …………………………. miejsce urodzenia..……………………………
3. Numer PESEL ucznia: …………………………………………………………………………..…..
4. Niepełnosprawność ( w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
…………………………………………………………………………………………………………..…….
5. Miejsce zameldowania: ……………………………………..…………………………………….
6. Miejsce zamieszkania:……………………………………………………..……………………….
7. Adres poczty elektronicznej………………………………………………………………………
8. Nazwisko i imiona rodziców/prawnych opiekunów:
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
9. Miejsce zamieszkania rodziców/ prawnych opiekunów :
………………………………………………………………………………………………………………...
10.Numer telefonu kontaktowego:
matka- …………………………………………………………..
ojciec- ……………………………………………………………
opiekun prawny - …………………………………………..
11.Wskazanie typu szkoły:
□ Szkoła Podstawowa nr 22
□ Klasa 7
□ Klasa 8
□ Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6
□ Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1
□ IX Liceum Ogólnokształcące

12. W przypadku wyboru Szkoły Branżowej wskazanie dwóch wybranych
zawodów:
□ kucharz, □ pracownik pomocniczy kucharza,
□ piekarz, □ cukiernik, □ sprzedawca,
□ pracownik obsługi hotelowej,
□ operator procesów introligatorskich,
□ mechanik pojazdów samochodowych,
□ pracownik pomocniczy mechanika,
□ elektromechanik,
□ elektronik,
□ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
□ murarz-tynkarz,
□ pracownik pomocniczy krawca,
□ pracownik pomocniczy fryzjera
……………………………………………….
podpis
Obowiązek informacyjny:
1)
2)
3)
4)

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Zespół Szkół im. J. Korczaka w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74.
Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Beata Lemczak, tel 32 231 32 22
Dane zbierane są w celu realizacji obowiązku szkolnego
Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
a) Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) 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 przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
b) Przepisy prawa:
-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
5) Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6) Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym
7) Informacje nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8) Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
9) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgody z przepisami prawa.
-Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole
-Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
10) Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Potwierdzenie zapoznania się z informacją:

…………………….…………………………………………
Data, miejsce i podpis

