
 
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie                                       Mińsk Mazowiecki, …………............. 

ul. 1 PLM  Warszawa 1 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

 

Karta rekrutacyjna do Liceum Ogólnokształcącego 
 

klasa C- profil: pożarniczo-ratowniczy 

 
przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, biologia, język angielski   

  

  - deklaruję naukę języków obcych (zaznacz ): 

    □   język angielski i język rosyjski 

    □   język angielski i język niemiecki 

               □   język angielski i język francuski 

- wyrażam wolę  uczestnictwa w zajęciach (zaznacz ): 

                □  religii 

                □  etyki 

                □  w żadnych z powyższych 
 

DANE  KANDYDATA 

 
Imię(imiona) i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………………….. 
                                                                          (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

Data i miejsce urodzenia    …………………….…….…..…..      …………………………………………………..     

         

 

 

 

Adres zamieszkania: 

  

miejscowość   …………………………    ulica   …………………………  nr domu ………….…  

poczta □□ - □□□ …………………………………….    Gmina  …………………………………  

 

                                                               

numer telefonu kandydata   ………………………………..        adres e-mail kandydata  ……………………… 

 
Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów:   

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

Numer telefonu rodziców/ prawnych opiekunów  ……………………………………………………   

  

adres e-mail rodziców/ prawnych opiekunów     ……………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania rodziców/ prawnych opiekunów   ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

PESEL 
 

 
         

 

 

X 

X 



OŚWIADCZENIE  KANDYDATA 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL)   

1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie  w Mińsku Mazowieckim, tel.: 25 758 23 82, mail: sekretariat@zsmsc.edu.pl                                                                                                                                 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie możliwy jest pod 

numerem tel. nr. 25 758 23 82 lub adresem email: iod@aae.com.pl                                                                                                                                   

2. Dane osobowe uczniów i ich rodziców  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c ogólnego 
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – 
Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z 
dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 
opiekuńczych   i wychowawczych w placówce. 

3. Odbiorcami danych uczniów i ich rodziców będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, na mocy umów lub dobrowolnej zgody. 

4. Dane osobowe rodziców i uczniów przechowywane będą zgodnie z obowiązującym prawem 

5. Rodzice i uczniowie posiadają  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Rodzicom i  uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy 
prawa oświatowego. 
 

Oświadczam, iż przyjęłam/przyjąłem do wiadomości 
 

……………………………………………………………………………….         ………………………………………………………………… 
   podpis rodziców lub opiekunów prawnych                                                           podpis kandydata  
 
Oświadczam, że:                                                                                                                                                                                                                                       
a/ wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia,                    
b/niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku.                                                                                                
c/ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  osobowych zawartych we wniosku o przyjecie do szkoły dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu dydaktyczno – wychowawczego /zgodnie z Ustawa o 
Ochronie danych Osobowych z 10 maja 2018 r. / 
 
……………………………………………………………………………….           …………………………………………………………………                                                        
podpis rodziców lub opiekunów prawnych                                                               podpis kandydata  

 

Oświadczam, że  zapoznałem/łam się  z  harmonogramem i z kryteriami rekrutacji do szkoły. 

W terminie oznaczonym w regulaminie rekrutacji zobowiązuję się złożyć  

w sekretariacie Zespołu Szkół  im. Marii Skłodowskiej- Curie  wymienione dokumenty: 
 

*dwie fotografie, 

* karta zdrowia,  

 
………………………………………………..                  …………………………………………………… 

            /podpis rodziców lub opiekunów/               /podpis kandydata/ 

 

Wyrażam /podpisem/ wolę uczęszczania do klasy I C - …………………………..……………… 
                                                                                                          /czytelny podpis kandydata/ 

 

 
Mińsk Mazowiecki, dnia ………………………………………….………… 
 

 

mailto:sekretariat@zsmsc.edu.pl
mailto:iod@aae.com.pl

