Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie
mgr inż. Marzena Samborska
ul. Racławicka 23
32-200 Miechów

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
w roku szkolnym 2019/2020
Dane osoby ubiegającej się o przyjęcie do szkoły:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia: ……………………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………….
Imiona i nazwiska rodziców (imiona i nazwiska opiekunów prawnych):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Adres miejsca zamieszkania kandydata i rodziców/opiekunów prawnych kandydata:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
(adres miejsca zamieszkania kandydata: kod pocztowy, poczta, miejscowość zamieszkania, ulica, nr domu, nr mieszkania)

...............................................................................................................................................................................
(adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych kandydata: kod pocztowy, poczta, miejscowość zamieszkania, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Adres poczty elektronicznej i numery telefonu kandydata i rodziców/opiekunów prawnych kandydata:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
(adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………….
(adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych kandydata)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie , ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów, tel. 413831089;
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996);
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Kandydat/ rodzice/opiekunowie prawni posiadają prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;
6) Kandydat/ rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;
8) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
9) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ekonomik@miechow.iap.pl

………………………………………………………………….
(data i podpis kandydata)

………………………………………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

Preferencje
kandydata
względem
szkoły*

*Preferencje kandydata co do wyboru szkoły (wpisać odpowiednio szkołę pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru)
Nazwa szkoły
Wybór
zawodu
Nazwa zawodu

Nauczany język obcy

(wskaż
wpisując znak
„X”)
Magazynier- logistyk

Branżowa Szkoła I Stopnia
w Zespole Szkół Nr 1
w Miechowie
ul. Racławicka 23
32-200 Miechów

Sprzedawca

Język angielski

Kucharz
Cukiernik
Piekarz
Przetwórca mięsa (wędliniarz)
Fryzjer
Mechanik pojazdów samochodowych
Kierowca mechanik
Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Blacharz
Blacharz samochodowy
Lakiernik samochodowy
Elektryk
Dekarz
Cieśla
Murarz - tynkarz
Drukarz offsetowy
Drukarz fleksograficzny
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Stolarz
Ślusarz
Betoniarz - zbrojarz
Tapicer

Inny zawód:

……………………..…………………………………….
(data i podpis kandydata)

………….……………….…………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

