PODANIE O PRZYJĘCIE
DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KCYNI

Proszę o przyjęcie do szkoły( możesz wybrać jedną z trzech):
Liceum Ogólnokształcące im K. Libelta w Kcyni
Preferuję rozszerzenia: proszę wybrać 3
 biologia  chemia  geografia  historia  język polski matematyka wiedza o społeczeństwie
 język angielski  język niemiecki  informatyka 



 Technikum – wybierz jeden z zawodów:

 technik ekonomista 

 technik informatyk


 Szkoła Branżowa I stopnia 

wpisz zawód: ………………………………………………………………………………………………….
Inne szkoły, do których składam podania o przyjęcie do klasy pierwszej
1...........................................................................................................................................................
( pełna nazwa szkoły ponadpodstawowej, ulica, numer, kod pocztowym, miejscowość)

2..........................................................................................................
( pełna nazwa szkoły ponadpodstawowej, ulica, numer, kod pocztowym, miejscowość)

Kandydat:
1. Nazwisko i imię ............................................................................... PESEL ...................................
2. Data i miejsce urodzenia ...............................................................................................................
( dzień – miesiąc – rok )

( miejscowość )

3. Nazwisko(a) i imiona rodziców / opiekunów ................................................................................
4. Adres zamieszkania ......................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

.......................................................................................................................................................
(gmina )

(powiat )

( województwo )

( nr telefonu rodzica/opiekuna )

5. W szkole podstawowej uczyłem/am się następujących języków obcych:
pierwszy język (wiodący) ..................................................
drugi język

...................................................

7. Deklaruję udział w zajęciach religii : Tak

Nie

(podkreślić wybrany wariant)

8. Deklaruję udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie: Tak
Nie
(podkreślić wybrany wariant)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133,
poz. 883).
....................................................

........................................ ...............................................

(miejscowość i data )

( podpis ucznia )

( podpis rodziców )

Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
1. Zestawienie uzyskanych punktów:
Egzamin ósmoklasisty
- język polski
- matematyka
- język obcy
Liczba punktów za egzamin ósmoklasisty

Liczba punktów

Punktacja za dodatkowe kryteria kwalifikacyjne
- z tytułu ocen na świadectwie
- z tytułu innych osiągnięć wyszczególnionych na świadectwie szkolnym
Łączna liczba punktów
2. Język obcy wiodący .................................................................................
( nazwa )

3. Przyjęcie do szkoły poza ustalonymi kryteriami ..........................................................................
(jeśli tak – wpisać na jakiej podstawie)

........................................................................................................................................................
4. Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna postanowiła:
...........................................................................................................................................................
( przyjąć – nie przyjąć do klasy pierwszej, podać typ szkoły, zawód, profil )

..........................................................

.............................................................

(miejscowość i data )

( Przewodniczący Komisji )

......................................................
( pieczęć szkoły )

5. Informacje o przyjęciu do innej szkoły niż wybrana w pierwszej kolejności.
.......................................................................................................................................................
( wpisać, gdy taki przypadek ma miejsce, podając typ szkoły, zawód – profil )

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do podania:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
- wynik egzaminu ósmoklasisty,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu
(skierowanie na badania do szkół średnich wydaje szkoła ponadpodstawowa, a do branżowej szkoły I stopnia– zakład pracy),

- dwie fotografie podpisane na odwrocie,
- w przypadku młodocianych pracowników – umowa o pracę lub zaświadczenie,
- inne dokumenty ( m.in. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej).

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
1 .

Na podstawie 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 (RODO),
przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator Danych

Dane kontaktowe
Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni
Z AD można się skontaktować:
ul. E. Jurczyka 3 , 89-240 Kcynia
mgr inż. Sebastian KOPACKI – inspektor.rodo@gmail.com

Cele przetwarzania oraz
podstawa prawna
przetwarzania

Dane osobowe dziecka, rodziców lub opiekunów prawnych dziecka oraz rodzeństwa dziecka są przetwarzane w celu:
a.
przeprowadzenia rekrutacji dziecka do placówki, a także aby móc skorzystać z pierwszeństwa w przyjęciu
dziecka do placówki w oparciu o poszczególne kryteria naboru, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.
z art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego na Administratora,
w szczególności art. 134, 135, 143, 149, 150 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;
b. zapewnienia dziecku podczas pobytu w placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo wychowawczych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g i h RODO w zw. z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe, tj. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa
oraz dla celów profilaktyki zdrowotnej.

Okres, przez który będą
przetwarzane

Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postepowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postepowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko
uczęszcza do placówki, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postepowania
rekrutacyjnego są przechowywane w placówce, przez okres roku, chyba że na rozstrzygniecie dyrektora placówki
została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postepowanie nie zostało zakończone prawomocnym
wyrokiem.

Odbiorcy danych
Podmiot przetwarzający

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a.
organowi prowadzącemu lub innym organom administracji państwowej na podstawie przepisów prawa
powszechnego;
b. podmioty wspierające działalność AD, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie
umowy (tj. na podstawie art. 28 RODO);

Prawa osoby, której dane
dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w stosunku do danych, których podstawą
przetwarzania była Państwa zgoda.
a.
b.
c.

Dodatkowe informacje
d.
e.
f.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
Oświatowe jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym do placówki.
Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału
człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana.
Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych,
w rozumieniu RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez placówkę mogą Państwo znaleźć na stronie www
placówki.

