
 

 

Załącznik nr 1 
ANKIETA DLA KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE 

DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻUKOWIE 
 
Kandydat ubiega się o przyjęcie do: 
(proszę o podkreślenie wybranego typu szkoły i klasy) 
 

Liceum Ogólnokształcącego: 
klasa przygotowania wojskowego – certyfikowana klasa wojskowa 

 

Technikum w zawodzie: 
technik ekonomista – klasa dwujęzyczna technik logistyk 
technik rachunkowości – klasa dwujęzyczna technik transportu drogowego 
technik eksploatacji portów i terminali technik transportu kolejowego 

 

Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie: 
mechanik pojazdów samochodowych 
magazynier – logistyk 
ślusarz 
klasy wielozawodowej ............................................................................................................................................................ 

proszę podać zawód 
DANE OSOBOWE KANDYDATA 

1. Nazwisko: ........................................................................................................................................ 

2. Imię 1: ........................................................................  Imię 2: …………………………………………............ 

3. Adres zamieszkania     ulica: .................................................................................. nr domu: ..................  

kod pocztowy i poczta: ...................................  miejscowość: ..................................................................... 

gmina: ……………………………………................................. powiat: ……………………………..……............................... 

4. Data urodzenia: .......................................................... 

5. Miejsce urodzenia: ..................................................... 
6. PESEL: 

 

           

7. Nazwa ukończonej szkoły:................................................................................................................. 

DANE O RODZICACH KANDYDATA      
 

 OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY MATKA/OPIEKUN PRAWNY 

1. Imię i nazwisko   
2. Adres zamieszkania   
3. Numer telefonu   
4. Adres e-mail   

 



 

   
Podpis ojca/opiekuna prawnego  Podpis matki/opiekuna prawnego 

 

Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka na lekcji religii*: 

(*proszę właściwe podkreślić) 

TAK NIE 

Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie 
zobowiązuję się dopilnować przestrzegania przez nie przepisów Regulaminu Uczniowskiego i Statutu Szkoły oraz wnosić 
w miarę możliwości w każdym miesiącu opłatę na rzecz szkoły w wysokości zaproponowanej przez Radę Rodziców 
przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. 

   
Podpis ojca/opiekuna prawnego  Podpis matki/opiekuna prawnego 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. Ma Pani/Pan prawo 
żądać od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 
oraz skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania 
danych osobowych przez Administratora dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://zsziozukowo.pl/ 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Administrator Danych Osobowych informuje o możliwości wycofania zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych 
w dowolnym momencie. 

 
1. Przetwarzanie adresu e-mail mojego dziecka 

 
Wyrażam zgodę  adres e-mail………………………………………………… 
Nie wyrażam zgody  
 

2. Przetwarzanie numeru telefonu mojego dziecka 
 
Wyrażam zgodę  numer telefonu dziecka………………………………..….. 
Nie wyrażam zgody  
 

3. Przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na stronie w serwisie Facebook i innych mediach 
społecznościowych  
 
Wyrażam zgodę  
Nie wyrażam zgody 
 

4. Przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na stronie internetowej szkoły 
 
Wyrażam zgodę   
Nie wyrażam zgody  
 

5. Przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka w materiałach promocyjnych szkoły tj. ulotki, broszury oraz 
na tablicach informacyjnych na terenie szkoły 
 
Wyrażam zgodę   
Nie wyrażam zgody  

 


