PODANIE
WYPEŁNIAMY DRUKOWANYMI LITERAMI

NAZWISKO I IMIĘ ………………………………………………………………………………… SZKOŁA PODSTAWOWA W ……………………………………………………………………..
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2020/2021 do klasy pierwszej: 1.……………………………………………………………………………. (typ szkoły, klasa/zawód) 
2. ………………………………………………………………………….... (typ szkoły, klasa/zawód)
3. …………………………………………………………………………… (typ szkoły, klasa/zawód)
Dane osobowe:
Imię/imiona ………………………………………………………………………………………… Nazwisko …………………………………………………………………………………………… Data urodzenia………………………………………………………………………………………. PESEL ……………………………………………………………………………………………… miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………… woj. ………………………..powiat……………………….gmina…………………………………. Adres zamieszkania ucznia :
Miejscowość …………………………………………..............................................................................
Ulica……………………………………………………nr domu ……………………………………… Kod pocztowy …………………….. poczta …………………………………………………………… Tel. ucznia. ……………………………………….tel. rodzica ………………………………………… Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………………………
Typ szkoły: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 4-letnie
Klasa:
Mundurowa z rozsz. wos, język obcy, dodatkowo przedmioty przygotowujące do zdania egzaminów rekrutacyjnych do służb państwowych, edukacja obronna, samoobrona.
	Medyczna z rozsz. biologia, matematyka, chemia.
	Społeczno- Językowa z rozsz. język obcy, historia, wos.
	Inżynieryjna z rozsz. język obcy, matematyka, informatyka.

Typ szkoły: TECHNIKUM – 5 letnie
  Zawód: 
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik logistyk
Technik rolnik
Technik pojazdów samochodowych
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej







Typ szkoły: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3-letnia
Zawód:
Kucharz
	Rolnik
	Mechanik pojazdów samochodowych
	Magazynier-Logistyk

* zakreśl wybraną szkołę


Podaj języki, których chciałbyś się uczyć: (do wyboru: język angielski, język niemiecki, język rosyjski)
	…………………………………..
	…………………………………..

(pierwszy wybrany język musi być kontynuacją języka nauczanego w szkole podstawowej)


ZAPOZNAŁEM/-AM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO.
…………………………………………………….
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOJEGO WIZERUNKU ORAZ JEGO PUBLIKACJI W NASTĘPUJĄCYCH CELACH: PUBLIKACJA W INTERNECIE, PUBLIKACJA NA STRONIE WWW, PUBLIKACJA W MATERIAŁACH REKLAMOWYCH, GAZETKACH I WITRYNACH SZKOLNYCH, PRASIE.

…………………………………………………….
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 14 KWIETNIA 1992 ROKU W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU ORGANIZOWANIA NAUKI RELIGII W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH (§ 1 UST. 1), NINIEJSZYM: WYRAŻAM WOLĘ, ABY MÓJ SYN/MOJA CÓRKA ………………………… …………………………………………………… UCZESTNICZYŁ/UCZESTNICZYŁA W LEKCJACH RELIGII.

…………………………………………………….
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

WYRAŻAM ZGODĘ NA PODEJMOWANIE PRZEZ DYREKTORA I WYCHOWAWCĘ WSZELKICH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MOJEMU DZIECKU W PLACÓWCE (M.IN. WEZWANIE POGOTOWIA, SKIEROWANIE DZIECKA DO SZPITALA NA OBSERWACJĘ W RAZIE ZAISTNIAŁEJ POTRZEBY, KONTAKT Z POLICJĄ, W RAZIE KONIECZNOŚCI W PRZYPADKU SPOŻYCIA ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW WYRAŻAM ZGODĘ NA BADANIE MOJEGO DZIECKA ALKOMATEM LUB TESTEM NARKOTYKOWYM PRZEZ DYREKTORA/ WYCHOWAWCĘ ITP. )

…………………………………………………….
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych


WYRAŻAM ZGODĘ NA UCZESTNICZENIE MOJEGO DZIECKA W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE.


…………………………………………………….
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych


Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa  danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół                                      im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11a, 09-450 Wyszogród.      Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Niepodległości 11a, 09-450 Wyszogród
b) telefonicznie: 24 23 11 100
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony  Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod.cuw@powiat.plock.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania
           Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie na podstawie: 
	art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.),

art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku. 
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.




TERMINY REKRUTACJI 
Termin składania podań –
od 15 czerwca 2020 r. od godz. 10.00 do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia. 
Termin składania świadectw – do 10 lipca do godz. 15.00.
Termin składania zaświadczeń o wynikach egzaminu – od 31 lipca 2020 r. od godz. 12.00 do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 16.00
Ogłoszenie listy przyjętych – 19 sierpnia do godz. 12.00





