
…………….………….....………………………………… 

miejscowość, data 

 

Podanie o przyjęcie do szkoły  
Proszę o przyjęcie mnie do 

Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem do klasy pierwszej: 

Technikum Branżowa Szkoła I stopnia 

 Technik handlowiec 
 

Klasa wielozawodowa 

zawód:……………….…...…………………………..  Technik hotelarstwa 

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  Kucharz 

 Technik pojazdów samochodowych  Magazynier – logistyk 

 Technik spedytor  Mechanik pojazdów samochodowych 

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  Kierowca mechanik 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych  Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 

należy zaznaczyć maksymalnie trzy kierunki, ponumerować 1-3 wg ważności wyboru, 

Dane osobowe ucznia (wypełnić drukowanymi literami): 

Nazwisko:                      
                      

Imię (imiona):                      
                      

Numer ewidencyjny PESEL:                      
                      

Data i miejsce urodzenia:                      

 d d m m r r r r  m i e j s c e  u r.   

Adres do korespondencji (wypełnić drukowanymi literami): 
                      

miejscowość:                      
                      

ulica i numer domu:                      
                      

kod pocztowy i poczta:   -                   
                      

nr telefonu ucznia:                      

 

Absolwent 

 Gimnazjum  Szkoły podstawowej  

………………………………....................................................................................................................w ……………………………………………... 
(wpisać nazwę szkoły, miejscowość) 

 

Dane rodziców/ prawnych opiekunów* ucznia (wypełnić drukowanymi literami): 
Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów Adres (wpisać jeśli jest inny niż ucznia) 

Nr telefonu 
kontaktowego 

1.   

2.   

 

Dziecko posiada: 
Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej      tak nie 

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej      tak nie 

  
 

……………………………………………….………… 
(podpis kandydata) 

……………………………………………….………… 
(miejscowość, data) 

……………………………………………….………… 
(podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 

 



2  

 

……………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko ucznia) 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W LEKCJACH RELIGII / ETYKI 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.12.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  

w szkołach publicznych, szkoła na prośbę rodziców /opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego organizuje naukę religii i etyki, niniejszym:  
 

Oświadczam, że mój syn/ moja córka* 
 

będzie       nie będzie uczęszczał/a na lekcje religii 

LUB 
będzie       nie będzie  uczęszczał/a na lekcje etyki 

 
……………………………… 
podpis rodziców/ opiekunów 

 

 
……………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko ucznia) 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

 

Oświadczam, że mój syn / moja córka* 
będzie       nie będzie  uczęszczał/a na lekcje „Wychowanie do życia w rodzinie” * 

 
……………………………… 
podpis rodziców / opiekunów 

 

 
……………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko ucznia) 

 
Informacja 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1 ), 

dalej „RODO” informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem,  

Miętne, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin, tel. (25) 682 30 88, email: mietne@wp.pl; inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół 

im. Stanisława Staszica w Miętnem jest Pan Marek Stoń tel. (25) 684 25 62, email: m.ston@garwolin-starostwo.pl; 
Szkoła zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka i członków jego rodziny  pozostającej  we wspólnym gospodarstwie domowym w 
zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej szkoły. 
Informuję, że przysługuje Panu/Pani  prawo do wglądu  do tych danych  oraz uzupełnienia, uaktualnienia  czy sprostowania w razie stwierdzenia, że 
dane są nieaktualne lub nieprawdziwe.  
Jednocześnie informuję, że Administrator Danych Osobowych – dyrektor szkoły  dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i 
chronione zgodnie z obowiązującym  prawem. 

 

Miętne, dnia  …………………..                             ………………………………………. 
 podpis administratora danych osobowych 

 

Przyjąłem /przyjęłam  do wiadomości       ……………………………………… 

                                                                        czytelny  podpis rodzica/opiekuna 

 

 
Oświadczenie woli 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

 zbieranie i przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka uczęszczającego do Zespołu Szkół im. Stanisława 
Staszica w Miętnem ul. Główna 49, 08-400 Garwolin, a także moich i członków mojej rodziny  pozostających  we 

wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie realizacji pomocy socjalnej, 

 wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły. 
 

Zapoznałem(am) się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania  danych osobowych moich  
i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 
………………….., dnia  …………………..     ………………………………… 
         czytelny  podpis rodzica/opiekuna 
 


