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Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej1
I. Dane osobowe kandydata
Imię/imiona …………………………………….……… Nazwisko …………………………...………..…….
PESEL
II. Dane adresowe kandydata
Adres zamieszkania:…………………………………………………………, telefon: ………………………..
III. Ukończone/a gimnazjum/szkoła podstawowa, miejscowość
………………………………………………………………...............................................................................
IV. Lista wybranych klas i preferencji
Lp
.

Klasa [ zawód ]

Nazwa szkoły
Technikum

1

Wybór*

Technik architektury krajobrazu
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik elektryk
Technik informatyk

Technik mechanik
Technik usług fryzjerskich
* Obok wybranej szkoły/klasy określ preferencje (1- pierwszy wybór, 2 - kolejny wybór)

V. Przedmioty brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych zawodów:
Lp.

1

1

Klasa [ zawód ]
Technik architektury krajobrazu
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej
Technik elektryk
Technik informatyk
Technik mechanik
Technik usług fryzjerskich

Niepotrzebne skreślić

Przedmioty brane pod uwagę w postepowaniu
rekrutacyjnym
język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie
język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie
język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie
język polski, matematyka, fizyka, informatyka
język polski, matematyka, fizyka, informatyka
język polski, matematyka, fizyka, informatyka
język polski, matematyka, fizyka, informatyka
język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie
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VI. Dane rodziców / opiekunów prawnych
Matka / opiekunka prawna

Ojciec / opiekun prawny

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
telefon
e-mail

VII. Dodatkowe informacje o kandydacie (należy zaznaczyć właściwą odpowiedź)
Mam problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na
stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
Spełniam następujące kryteria opisane w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:
wielodzietność rodziny kandydata
niepełnosprawność kandydata
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
objęcie kandydata pieczą zastępczą
Posiadam orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Orzeczenie posiada numer:

Załączniki:
1. Fotografie – szt. 2
2. Karta zdrowia
3. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (technikum)
Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religii
katolickiej/prawosławnej



niepotrzebne skreślić
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
(dla kandydatów do szkoły)

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych
Dane osobowe rodziców, opiekunów prawnych, kandydatów na uczniów i słuchaczy przetwarzane są
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO, a ich administratorem
jest Zespół Szkół Technicznych im. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie, ul. Długa 130, 17-300
Siemiatycze, tel. 85 655 28 70.
Cel i podstawa prawna przetwarzania
Cel przetwarzania
Przeprowadzenie postępowania
rekrutacyjnego.

Podstawa prawna

Uwagi

Przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego.

Podanie danych osobowych jest niezbędnym
wymogiem ustawowym.

Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Pamiętaj, że nie zawsze będzie możliwa realizacja każdego z tych praw.
Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów
prawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się telefonicznie: 604292696 lub za pomocą poczty
elektronicznej: info@dn.net.pl.
Inne informacje
Dane osobowe możemy przekazywać instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa i podmiotom
wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie. Danych nie przekazujemy do państwa
trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku

Wyrażam zgodę na pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku mojego
dziecka podczas zajęć, konkursów, zawodów sportowych i uroczystości organizowanych przez Szkołę oraz
wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, w kronice
szkolnej oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych w celu informacji i promocji Szkoły.

……………………………………………………………
(podpis kandydata)

……………………………………………………
(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

