
 

Pieczęć szkoły    Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej: 

do której uczęszcza uczeń           ( można dokonać maksymalnie 6 wyborów ) 

 

1. ................................................................................................................. ..............w ..................................................................... 
 Szkoła ( Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia)                                           adres, miejscowość, ulica 

   

 ...................................................................................................................................................... ................................................... 
    zawód, przedmioty wiodące 

 

Jeżeli nie zostanę przyjęty do wyżej wymienionej szkoły będę starał(a) się  

o przyjęcie do szkół w kolejności od najbardziej preferowanych: 

 

2. ...............................................................................................................................w ..................................................................... 
Szkoła ( Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia)                                           adres, miejscowość, ulica   

 ....................................................................................................................................................................................................... .. 
    zawód, przedmioty wiodące 

 

3. ...............................................................................................................................w ..................................................................... 
 Szkoła ( Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia)                                           adres, miejscowość, ulica   

 .................................................................................................................................... ..................................................................... 
   zawód, przedmioty wiodące 

 

4. ...............................................................................................................................w ..................................................................... 
Szkoła ( Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia)                                           adres, miejscowość, ulica 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

   zawód, przedmioty wiodące 

 

5. ...............................................................................................................................w ..................................................................... 
Szkoła ( Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia)                                           adres, miejscowość, ulica 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

zawód, przedmioty wiodące 

 

6. ...............................................................................................................................w ..................................................................... 
Szkoła ( Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia)                                           adres, miejscowość, ulica   

 ......................................................................................................................................................................................................... 
    zawód, przedmioty wiodące 

 

Nazwisko i imiona ucznia  PESEL ucznia*  

Data urodzenia ucznia  Miejsce urodzenia ucznia  

Imię i nazwisko matki  Imię i nazwisko ojca    -     

Adres zamieszkania, 

poczty elektronicznej, 

numer telefonu matki 

ucznia 

 Adres zamieszkania, poczty 

elektronicznej, numer 

telefonu ojca ucznia 

 

* W przypadku braku numeru Pesel – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Adres zamieszkania ucznia 

Miejscowość   Ulica, 

nr 

 

Kod pocztowy  Gmina  

 

 

 

        ....................................................                                                               .................................................... 
       Data i podpis rodziców lub opiekunów prawnych ucznia                                                 data i podpis ucznia 
 

    Klauzula informacyjna RODO 
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) informujemy, iż: 

1) administratorami podanych przez  Panią/Pana danych osobowych są szkoły, do których składane jest podanie:  

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Gdańska 57, 77-100 Bytów, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 59 822 6920, 

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 59 822 3006, 

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul.  Derdowskiego 3, 77-100 Bytów, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- tel. 59 822 3014, 

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul.  Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 59 857 2649, 

5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Łodzierz 11, 77-200 Miastko, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 59 857 2409. 



}1 oddział 

 

}1 oddział 

 

}3 oddziały 

 

2) podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych oraz Ustawa Prawo Oświatowe, 

3) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w ww szkołach, 

5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

7) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Ustawa Prawo Oświatowe jest obligatoryjne,  

8) uzyskane od Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą profilowane. 
          Zapoznałam/zapoznałem się 

 

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

SZKOŁY: 
1. Licea Ogólnokształcące: 

- I LO  w Bytowie, ul. Gdańska 57  
1. j. polski-historia -j. angielski 

2. biologia-chemia- j. angielski 

3. geografia-matematyka-j. angielski 

4. matematyka-fizyka-informatyka 

        

      - II LO MS w Bytowie, ul. Sikorskiego 35 

   1. LO „mundurowe” 

- LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Miastku, ul. Młodzieżowa 3  
1. medyczno-politechniczne (matematyka-chemia-biologia/fizyka)-0,5 oddziału 

2. humanistyczno-lingwistyczne ( j.polski-j.angielski-historia)-0,5 oddziału      

2. Technika: 

- Technikum nr 1 w Bytowie, ul. Sikorskiego 35  
1. technik informatyk-0,5 oddziału 

2. technik programista-0,5 oddziału 

3. technik pojazdów samochodowych  

4. technik mechanik  

5. technik technologii drewna  

 

 

- Technikum nr 2 w Bytowie, ul. Derdowskiego 3   
1. technik żywienia  i usług gastronomicznych 

2. technik hotelarstwa-0,5 oddziału 

3. technik obsługi turystycznej-0,5 oddziału 

4. technik ekonomista-0,5 oddziału 

5. technik handlowiec-0,5 oddziału 

6. technik spedytor -0,5 oddziału  

7. technik logistyk-0,5 oddziału 

 

- Technikum w Miastku, ul. Młodzieżowa 3  
1. technik informatyk - 0,5 oddziału 

2. technik reklamy - 0,5 oddziału 

3. technik pojazdów samochodowych  

4. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  

                        5. technik spawalnictwa 

 

- Technikum w Łodzierzy  
1. technik żywienia i usług gastronomicznych - 0,5 oddziału 

2. technik  spedytor lub logistyk -0,5 oddziału, 

 

3.  Branżowe Szkoły I Stopnia: 

- Branżowa Szkoła I Stopnia w Bytowie, ul. Sikorskiego 35 
1. ślusarz  

2. kucharz 

3.mechanik pojazdów samochodowych/     

   kierowca mechanik 

4. sprzedawca 

5. monter stolarki budowlanej 

6. wielozawodowa   

 

 

    - Branżowa Szkoła I Stopnia w Łodzierzy 

         1. kucharz - 0,5 oddziału 

         2. sprzedawca- 0,5 oddziału 

                       3. wielozawodowa  


