
 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 
im. Mikołaja Kopernika 

ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg 

e-mail: zsisiu@elblag.eu; www.zsisiu.elblag.eu 

tel. 55 625 64 81  fax 55 625 64 83 

 

WNIOSEK 

o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 

im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, 

na rok szkolny 2021/2022 

 

DANE KANDYDATA 

Nazwisko i imię / imiona   

 

PESEL  

 

data i miejsce urodzenia  

 

Adres zamieszkania  

 

Telefon kontaktowy  

 

 

Proszę o przyjęcie mnie na semestr pierwszy Branżowej Szkoły II Stopnia wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika  

w Elblągu, na rok szkolny 2021/2022, w zawodzie / zaznacz właściwe /: 

 

 technik technologii drewna 

 technik robót wykończeniowych w budownictwie 

 technik usług fryzjerskich 

Uczęszczałam/em do ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa i adres szkoły) 

Szkołę ukończyłam/em w roku szkolnym ………………………………………………………… 

Uczyłam/em się języka ……………………………………………………………………………. 

Uzyskana kwalifikacja z egzaminu zawodowego ………………………………………………… 

Do wniosku załączam: 

 świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia / lub ZSZ/, 

 2x fotografie  

 zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia / lub ZSZ/, 
którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie 

nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia. 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
 

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

                                                                                 Data i podpis kandydata 

 

 

 

 



 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 
im. Mikołaja Kopernika 

ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg 

e-mail: zsisiu@elblag.eu; www.zsisiu.elblag.eu 

tel. 55 625 64 81  fax 55 625 64 83 

 

 

 

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 biorących udział  w rekrutacji  jest dyrektor Zespołu 

Szkół Inżynierii Środowiska i Usług z siedzibą w Elblągu, tel: 556256481, e-
mail: zsisiu@elblag.eu 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 

z siedzibą w Elblągu możliwy jest pod numerem tel. 556256808 lub adresem e-
mail: iod@ecuw.elblag.eu 

3. Dane osobowe biorących udział  w rekrutacji  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 
lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań 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. 
4. Dane osobowe biorących udział  w rekrutacji przechowywane będą przez okresy zakreślone 

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum 

w Elblągu z siedzibą w Malborku. 
5. Biorący udział  w rekrutacji  posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Biorącym udział  w rekrutacji  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 j/w. 
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