
............................................................................... Grajewo, dn. .................................................  
                       imię i nazwisko kandydata  

...............................................................................                                                                              
 

............................................................................... 
adres zamieszkania 

  Dyrektor  
  Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie 

ul. Wojska Polskiego 84 
19-200 Grajewo 

 
PODANIE 

o przyjęcie do Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 
 

D
A

N
E 

U
C

ZN
IA

 

Imię i nazwisko 
 

Data i miejsce urodzenia 
 

PESEL 
           

Imiona i nazwiska           
rodziców/opiekunów 

matka: ojciec: 

Telefon kontaktowy 
stacjonarny: komórkowy ucznia: komórkowy rodzica: 

Język obcy, którego 
uczyłam/em się w szkole 
podstawowej 

Otoczyć kółkiem dany język   

                j. angielski                         j. niemiecki                                j. rosyjski 

Język obcy, którego  
chcę się uczyć  

Otoczyć kółkiem dany język 

j. angielski            j. angielski 
  początkujący       kontynuacja 

 j. niemiecki        j. niemiecki 
  początkujący      kontynuacja 

   j. rosyjski            j. rosyjski 
początkujący      kontynuacja 

Wybieram zajęcia 
dodatkowe 

Otoczyć kółkiem dane zajęcia 

religia etyka 
wychowanie do życia 

w rodzinie 

Czytelne podpisy   
rodziców/opiekunów 

matka: ojciec: 

 
Wybierz typ szkoły – zamaluj kwadrat przy wybranym profilu/ zawodzie.  

Przy wyborze Liceum Ogólnokształcącego oznacz jeden przedmiot, z którego będą liczone punkty podczas rekrutacji. 
 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Profil Ogólny Profil Mundurowy 
 
 

         geografia                 historia                     wos                      biologia                     fizyka                   chemia                 informatyka 

 

TECHNIKUM 

Technik Informatyk Technik Żywienia i Usług 
Gastronomicznych 

Technik Ekonomista 

 

Załączniki do podania:  
1. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie)  
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  
3. Zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 
4. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wyborze zajęć dodatkowych oraz o zapoznaniu z Klauzulą Informacyjną (druki w załączeniu)   

Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych zawartych w podaniu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji oraz celów statystycznych szkoły, 
a w razie konieczności udostępniania ich innym organom zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 
z późn. zmianami).  
Wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska oraz zdjęć mojego dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej szkoły, na portalach społecznościowych, szkolnym kanale 
YouTube, w prasie, telewizji, itp. 
 

 
........................................................................................ ...................................................................................  
      (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)                 (czytelny podpis ucznia) 



Załącznik Nr 1 

 
 

............................................................................... Grajewo, dn. .................................................  
                       imię i nazwisko  kandydata  

...............................................................................                                                                              
 

............................................................................... 
adres zamieszkania 

   
 

 Dyrektor  
 Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie 
 ul. Wojska Polskiego 84 
 19-200 Grajewo 

 
Oświadczenie o wyborze zajęć dodatkowych  

 

Oświadczam, iż od roku szkolnego 2021/2022 moje dziecko ……………………………………………………….……….…………………………..  
                                                                                                                                   Imię i nazwisko ucznia 

będzie uczęszczało na zajęcia dodatkowe z:  *religii /  *etyki  /  *wychowania do życia w rodzinie. *Otoczyć kółkiem 

wybrane zajęcia, a niepotrzebne skreślić. Przekreślenie przedmiotu jest równoznaczne z rezygnacją z niego. 

 

 
 

........................................................................................  
                                                                   (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 
 

 
 

Załącznik Nr 2 
 

 

............................................................................... Grajewo, dn. .................................................  
                       imię i nazwisko kandydata  

...............................................................................                                                                              
 

............................................................................... 
adres zamieszkania 

   

 
 Dyrektor  
 Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie 
 ul. Wojska Polskiego 84 
 19-200 Grajewo 

 

 
Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji 
 

Oświadczam, że zostałam/zostałem zapoznana/zapoznany z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych w procesie rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. 

 

 

 .......................................................................................  
                                                                   (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 



 

Grajewo, dn. 11.05.2021r. 

 
Administrator Danych Osobowych 
Zespół Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 
ul. Wojska Polskiego 84 
19-200 Grajewo  
 

Klauzula informacyjna – rekrutacja uczniów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół Nr 2 

im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo reprezentowany przez Dyrektora;  
 

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie jest Pani Iwona Malczyk. 

Z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie można się skontaktować 

pod adresem e-mail: malczyk@togatus.pl, tel: +48 506 358 200. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela 

informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, 

kryteriach ani wynikach rekrutacji. 
 

3. Dane zawarte w Podaniu o przyjęciu do szkoły będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 70).  
 

4. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane będą udostępniane tylko uprawnionym podmiotom zgodnie z przepisami 

prawa. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego 

przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). 
 

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
 

6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez właściwy okres zgodnie z obowiązującą Instrukcją 

Kancelaryjną. 
 

7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądanie ich 

sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie 

rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych 

w art. 18 RODO.  
 

8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani do profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że decyzję dotyczącą przyjęcia do szkoły nie 

zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.    
 

9. Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące 

przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. Należy pamiętać, iż tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych 

osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy prawa oświatowego.   
 

10. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest 

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu 

na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, 

w szczególności uregulowań art. 150 tej ustawy. 
 

11. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem 

prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną 

podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do 

przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.  

 

 

         Grajewo, dn. 11.05.2021 r.          Dyrektor Marcin Bobrowski        


