
Zespół Szkół Nr 1  im. Komisji Edukacji Narodowej 

ul. Szczecińska 47 , 78-400 Szczecinek 

tel. 94 374 31 22,  sekretariat@zs1ken.szczecinek.gawex.pl 

 

..............................................................                         ....................................................... 
             (nazwa szkoły podstawowej)                         (miejscowość i data)                                        

 

Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 1  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku 
Informacje osobowe  kandydata:  

Nazwisko, imiona 

……………………………................…………………………….……………………….... 
 (drukowanymi literami) 

Data urodzenia:    ……………… ………………...…………         …………… 
 (dzień) (miesiąc -  słownie) (rok) 

Obywatelstwo:....................................................... 

    PESEL*      

 

Adres miejsca zamieszkania kandydata: 

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

……………………………………………………………………………...…………………… 
 (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

Imiona i nazwiska  rodziców: ………...........................………………………….……….......... 

Adres miejsca zamieszkania rodziców:……………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………………………... 
 (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

Adres poczty elektronicznej rodziców:............................................................……………. 
                           (jeżeli posiadają) 

Numery telefonów rodziców:…………………………………….................…………..... 
  (jeżeli posiadają) 

 

Szkołę wybieram jako: pierwszą, drugą, trzecią      (właściwy wybór  podkreślić)  

Proszę o przyjęcie mnie do pierwszej klasy: 

W kolejności: 
Klasa 

LO TZ 

I wybór   

II wybór   

 

Wybieram języki obce:  

I język obcy - j. angielski, j. niemiecki (kontynuacja ze szkoły podstawowej) 

II język obcy - j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski           
(właściwy wybór  podkreślić) 

 

 ………………………………                                                    ……………………………… 
 (podpis kandydata) (podpisy rodziców - opiekunów) 

 

* W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL zamiast numeru PESEL wpisuje się nazwę i numer innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 

OBOWIĄZUJĄCE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

 wyniki egzaminu  ósmoklasisty 

 3 fotografie po przyjęciu do szkoły (wymiary 30x42 mm) 

           



Zespół Szkół Nr 1  im. Komisji Edukacji Narodowej 

ul. Szczecińska 47 , 78-400 Szczecinek 

tel. 94 374 31 22,  sekretariat@zs1ken.szczecinek.gawex.pl 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji  

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej RODO) (Dz. U. UE L. 
z 2016 r. Nr 119 str.1) informujemy kandydatów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych  
o przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku. Można się z nami skontaktować przesyłając korespondencję na adres: Zespół Szkół Nr 1 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku, ul. Szczecińska 47, 78-400 Szczecinek, e-mail: 
sekretariat@zs1ken.szczecinek.gawex.pl, lub telefonicznie: 94 374 31 22. 

W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą się Państwo kontaktować 
z inspektorem ochrony danych kierując korespondencję na ww. adres z dopiskiem Inspektor Ochrony 
Danych, lub na adres e-mail: iod@powiat.szczecinek.pl 

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu rozpatrzenia podania o przyjęcie do szkoły, w ramach 
postępowania rekrutacyjnego. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz § 11b ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.). 
Odbiorcami danych będą instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich 
przetwarzania( MEN, Kuratorium Oświaty itp.) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz 
administratora: obsługa systemów informatycznych, usługi szkoleniowe itp. w myśl art. 4 pkt 9 
RODO.  
Dane osobowe kandydata obejmujące imię (imiona) i nazwisko zostaną podane do publicznej 
wiadomości poprzez umieszczenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, które zostaną 
umieszczone na tablicy informacyjnej w budynku szkoły i na stronie internetowej szkoły. 
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał 
do szkoły. W przypadku kandydatów nieprzyjętych dane osobowe będziemy przechowywać przez 
okres 1 roku. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych mogą być przechowywane dłużej niż rok  
w przypadku, gdy na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły w sprawie odwołania od wyników rekrutacji, 
zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostanie zakończone 
prawomocnym wyrokiem, wówczas dane będą przechowywane do czasu uprawomocnienia się 
wyroku.  

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania 
nieprawidłowych danych osobowych, a w uzasadnionych przypadkach, określonych w art. 18 RODO, 
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, które Państwa dotyczą. 

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają 
Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów ww. ustaw. 
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie podania o przyjęcie do szkoły. 

Dane osobowe, zebrane w ramach postępowania rekrutacyjnego, nie będą wykorzystywane  
w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 


