
 

 

 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 
  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY  

– dla absolwenta GIMNAZJUM 
A. DANE O KANDYDACIE: 

Imię/imiona nazwisko  
PESEL            

w przypadku braku PESEL - seria i numer 
dokumentu potwierdzającego tożsamość  

data i miejsce urodzenia  

adres 
zamieszkania 

ulica  

kod pocztowy, miejscowość   -     

gmina  

adres e-mail kandydata  

numer telefonu komórkowego   

 

 

B. DANE O RODZICACH KANDYDATA: 

Imiona i nazwiska  

adres 
zamieszkania  

ulica  

kod pocztowy, miejscowość   -     

adres e-mail rodziców  

numer telefonu stacjonarnego  

numer telefonów komórkowych  

 

 

C.  Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020                         
Technikum Nr 1 I wybór II wybór 

1. technik informatyk 
  

2. technik logistyk 
  

3. technik ekonomista 
  

4. technik handlowiec 
  

5. technik hotelarstwa 
  

6. technik pojazdów samochodowych 
  

II Liceum Ogólnokształcące 
  

1. profil policyjny 
  

2. profil strażacki 
  

3. profil medyczno-sportowy 
  



 

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia 
  

1. wielozawodowa w zawodzie ……………………………………………………………… 

  

data i czytelny podpis 
kandydata  

 

D. 

Potwierdzam prawdziwość danych umieszczonych w części A i B. 

TAK/NIE*    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych umieszczonych w części A i B w celu 
(niewłaściwe postępowania rekrutacyjnego oraz przyjęcia do szkoły. Oświadczam, że zostałem/am 

 skreślić)poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez złożenie 
 oświadczenia o wycofaniu zgody poprzez  złożenie pisemnego oświadczenia na adres:  

ul. M. Skłodowskiej – Curie 24, 08-300 Sokołów Podlaski lub drogą elektroniczną na  
 adres mailowy: zszsok@poczta.onet.pl 

 

Wyrażam zgodę na naukę mojego dziecka w Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. 

data i czytelne podpisy rodziców 
 
 

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie określonym w Regulaminie Rekrutacji 2019/2020. 

Rodzice mają prawo dołączyć do wniosku inne dokumenty, w tym w szczególności dotyczące stanu zdrowia kandydata, opinie lub orzeczenia 
poradni specjalistycznych, orzeczenia o niepełnosprawności itp. – zgodnie z art. 20f ust. 3 Ustawy o systemie oświaty oraz Regulaminem Rekrutacji 
2019/20. 

 

Zgłaszam chęć zamieszkania w Bursie Międzyszkolnej . Tak Nie  

Właściwe podkreślić  
Do wniosku należy dołączyć: 

1. oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum; 
2. oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora    

gimnazjum; 
3. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie ( tylko 

technika i Zasadnicza Szkoła Zawodowa ,po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły .) 
4. ewentualnie inne dokumenty. 

Podczas rekrutacji punktowane są jedynie te sukcesy kandydatów, które są potwierdzone odpowiednim wpisem zamieszczonym  
na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

Po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do ZS Nr 1, osoby pragnące podjąć naukę w szkole muszą w terminie 
określonym w Regulaminie Rekrutacji 2019/2020 potwierdzić swoją wolę poprzez: 

1. złożenie podpisu na odpowiednim formularzu wyników rekrutacji; 
2. w przypadku wcześniejszego dostarczenia kopii: złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia  

o wynikach egzaminu gimnazjalnego; 
3. dostarczenie dwóch fotografii legitymacyjnych o wymiarach 30x42 mm. 

Wszędzie powyżej, gdzie jest mowa o rodzicach, dotyczy to rodziców lub opiekunów prawnych kandydata. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawują 

Państwo władzę rodzicielską lub opiekę jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie 
Podlaskim. 

2) Inspektor ochrony danych w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim będzie 
dostępny pod adresem: inspektor.rodo@naticom.pl  

3) Dane osobowe Państwa oraz dziecka, nad którym sprawują Państwo władzę rodzicielską lub opiekę będą 
przetwarzane w celu rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego, a w przypadku rozpoczęcia 
przez nich nauki w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z obowiązku szkolnego.  

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawują Państwo 
władzę rodzicielską lub opiekę będą pracownicy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie 
Podlaskim. 

5) Dane osobowe Państwa oraz dziecka, nad którym sprawują Państwo władzę rodzicielską lub opiekę będą 
przechowywane przez okres rekrutacji do szkoły. W przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji dane 
osobowe Państwa oraz Państwa dziecka/dziecka, nad którym sprawują Państwo opiekę będą 
przechowywane przez okres realizacji obowiązku szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego 
w Sokołowie Podlaskim, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa. 

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Państwa lub dziecka, nad którym sprawują Państwo władzę rodzicielską lub 
opiekę narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego do Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskimi przyjęcia 
do szkoły.  
 
 
 

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

data                                                                                                    /podpis rodzica lub opiekuna/ 
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