
PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY na rok szkolny 2020/2021 
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH I ZAWODOWYCH  
W CIECHANOWCU 
 

NAZWISKO                                                          IMIĘ                                        DRUGIE IMIĘ 

   

 
WPISZ TYP SZKOŁY   ( LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,   TECHNIKUM,   BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ) 

 
 
WPISZ WYBRANY PROFIL/ZAWÓD : (LO - humanistyczny, prawniczy,  medyczny, politechniczny, przygotowania wojskowego ; 
Technikum – technik usług fryzjerskich, technik usług fryzjerskich w specjalizacji kosmetyka, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 
budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej;  
Branżowa Szkoła I Stopnia – wpisać wybrany zawód. 

 
 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ UCZYŁEM SIĘ NASTĘPUJĄCYCH JĘZYKÓW OBCYCH 
PIERWSZY JĘZYK                                                                  DRUGI JĘZYK                                                     

  
 
WPISZ WYBRANY DRUGI  JĘZYK   OBCY DO NAUKI W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ 

 
 
 WPISZ WYBRANE PRZEDMIOTY DO REALIZACJI W ZAKRESIE ROZSZERZONYM DO NAUKI W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ 
(Technikum – 1 przedmiot, LO – 2 przedmioty : wg tabeli rekrutacyjnej) 

 

 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  (NALEŻY  WYPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI  LITERAMI)               
 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 
DZIEŃ          MIESIĄC                ROK          MIEJSCOWOŚĆ                                                WOJEWÓDZTWO 

          
 

NUMER PESEL 

           
  
ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA                                                                                                                 
MIEJSCOWOŚĆ                                              ULICA                                                                                      NR DOMU      NR LOK.                            

    
 
 KOD POCZTOWY               POCZTA                                                                                 WOJEWÓDZTWO 

   
 

email:  KANDYDATA                                                                    TEL. KONTAKTOWY KANDYDATA 

  
 

DANE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA 

NAZWISKO                                                       IMIĘ                                                            TEL. KONTAKTOWY 

   
 

DANE MATKI / PRAWNEJ OPIEKUNKI 
NAZWISKO                                                       IMIĘ                                                            TEL. KONTAKTOWY 

   
 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. 

 Miejscowość                                      Data                         Podpis rodziców / opiekunów                   Podpis kandydata 

 

 

   

Załączniki do podania: 2 fotografie, oświadczenie do kl. woj.-sport ,oświadczenie od pracodawcy do Branżowej Szkoły I Stopnia 
 
 
 

      

 
 



 
W związku z realizacją wymogów 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 przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy iż Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec,             
(86) 2771134, e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail rodozsoiz-ciechanowiec@wp.pl  
O zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych informujemy na 
stronie www.zsoiz-ciechanowiec.pl w zakładce RODO 

 

Przyjmuję do wiadomości Informacje o przetwarzaniu danych 

 

 

                                                                     ……………………………………………… 

       data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych : imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania 

…………………………………………………………………………………………… przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w celu realizacji działań szkoły podczas nauki dziecka, jak 

również w zawiązku z obowiązującymi przepisami archiwizacyjnymi.  

                                                                        

……………………………………………… 

   data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie mego numeru telefonu …………………….………… 

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu na potrzeby przekazywania informacji 

dotyczących postępów w nauce i frekwencji oraz działalności szkoły do czasu odwołania tej zgody lub ukończenia 

szkoły przez moje dziecko. 

                          

                                                                                       

……………………………………………… 

                              data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku mojego dziecka 

……………………………………………………………...………………klasa ……………………… 

moich danych, do celów budowania pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Ogólnokształcących                      

i Zawodowych Ciechanowcu w przestrzeni publicznej i w mediach. 

Zgoda może być w dowolnym czasie wycofana poprzez wysłanie maila ze stosowną informacją na adres :  

zsoiz-sekretariat@wp.pl 

                                                

                     

                                                                                            ……………………………………………… 

                      data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:zsoiz-sekretariat@wp.pl

