
 

Grajewo, dn. ……………………….. 

 

 

 

…………………………………………… 
                              /imię i nazwisko ucznia/  

…………………………………………… 
                            /data i miejsce urodzenia/  

…………………………………………… 
                                         /PESEL/  

…………………………………………… 
                                /adres zamieszkania/  

…………………………………………… 
                                 /imiona rodziców/  

…………………………………………… 
                                /nr telefonu do rodzica/  

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 1 

w Grajewie 

 

 

 

 Zwracam się z prośbą do Pana Dyrektora o przyjęcie mnie ………………………………………. 

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

Prośbę swoją motywuję tym, że …………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Na poziomie rozszerzonym chciałabym/chciałbym* uczyć się takich przedmiotów, jak: 

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

 

 

                                                                                                 Z poważaniem: 

 

………………………………………… 
                            /podpis  ucznia/  

  

 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie podania mojej/mojego* córki/syna*: 

 

 

 

………………………………………… 
                  /podpis  rodzica/opiekuna prawnego/  

* niepotrzebne skreślić 



KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 

Podstawa prawna: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe 

organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania             

i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW. 

 

1. Administrator danych osobowych: Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, ul. A.Mickiewicza 3;                                                    
19-200 Grajewo, tel. 86 272 20 96, e-mail: lograjewo@op.pl  

2. Przetwarzanie danych osobowych – wynikające z potrzeb edukacji – odbywa się na podstawie 
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r, poz.2198, 2203, 2361), Ustawy              
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), 
oraz innych aktów prawnych obowiązujących w ramach prawa oświatowego. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą. 
4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. 
5. Dane osobowe uczniów przechowywane są do zakończenia przez nich edukacji. 
6. Uczennica/uczeń (jej/jego rodzice/prawni opiekunowie) ma prawo żądania dostępu do własnych 

danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. 
7. Osobom, których dane są w pomieszczeniu przetwarzane, w tym uczennicy/uczniowi (jego 

rodzicom/prawnym opiekunom) przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 

 

 

mailto:lograjewo@op.pl

