
WNIOSEK DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

 

A. DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola) 

DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE KANDYDATA NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI 

Nazwisko  

Imię / imiona  

Data i miejsce urodzenia   

PESEL (jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL 

należy podać serię i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

              
 

Telefon kontaktowy/adres e-mail 
 

Obywatelstwo  

Adres zamieszkania  

 

 
 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 
(ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejsce  zamieszkania) 

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

(województwo,  poczta) 

Adres do 
korespondencji  
(należy wypełnić w przypadku, 

gdy jest inny niż adres 

zamieszkania)  
 

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

(ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejsce  zamieszkania) 

 

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

(województwo,  poczta) 

B. DODATKOWE INFORMACJE (należy wypełnić wszystkie pola, które danej osoby dotyczą) 

RODZICE/OPIEKUNOWIE 
DANE MATKI/PRAWNEGO 
OPIEKUNA 

DANE OJCA/PRAWNEGO 
OPIEKUNA 

Nazwisko i imię   

 
Adres zamieszkania 
 

  

Telefon kontaktowy/e-mail   

INNE DANE  (należy zaznaczyć ”X” przy wybranej odpowiedzi) 

Czy było ustalone nauczanie indywidualne/tok 
indywidualny*?(właściwe podkreślić) 

             □ TAK                               □ NIE 

Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej? W tym publicznej 
poradni specjalistycznej.  

             □ TAK                               □ NIE 

Osiągnięcia w czasie nauki w szkole podstawowej 
(dydaktyczne, artystyczne, sportowe i inne) 

 

 
 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

IM. PROF. ZBIGNIEWA STRZELECKIEGO W SANDOMIERZU  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

Uwaga! Kartę wypełnić czytelnie pismem drukowanym 
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C.  WYBRANY KIERUNEK KSZTAŁCENIA I ROZSZERZENIA NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020  

PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE DO KLASY ……………………………………………………(należy wpisać słownie, do której 

klasy i zaznaczyć ”X” przy wybranym kierunku kształcenia) 

TECHNIKUM BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

 technik geodeta       

  technik informatyk  

  technik pojazdów samochodowych 

 technik robót wykończeniowych 

w budownictwie:  aranżacja wnętrz    

  technik usług fryzjerskich    

 mechanik pojazdów samochodowych 

 elektromechanik pojazdów samochodowych    

 kierowca mechanik          

 monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie        
 

W przypadku braku miejsc lub nie utworzenia się kierunku ze względu na małą liczbę kandydatów, 

proszę o przyjęcie:   
I wybór ……………………………………………………………..na kierunek……….…………………….……………..……….………      
II wybór …………………………………………………………….na kierunek……….…………………….…………….…..…………… 

należy wpisać wybraną(e) szkołę(y) i kierunek(i) 

Szkołę wybieram jako: ppiieerrwwsszząą,,  ddrruuggąą,,  ttrrzzeecciiąą (proszę podkreślić)  

NA PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM WYBIERAM (należy zaznaczyć ”X” przy dwóch wybranych przedmiotach) 

□ język polski     □wiedza o społeczeństwie     □ chemia             □  fizyka             □ geografia   

 

□  historia            □język angielski                    □ biologia            □matematyka        □informatyka 

D. DEKLARACJE RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) (należy zaznaczyć ”X” przy wybranym przedmiocie) 

DEKLARUJĘ, ŻE W PIERWSZYM ROKU NAUKI SYN/CÓRKA*   …………………………………………..…………… 
BĘDZIE UCZĘSZCZAŁ(A) NA ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE           (właściwe podkreślić i wpisać imię i nazwisko dziecka) 

Religia              □ TAK                               □ NIE 

Etyka              □ TAK                               □ NIE 

Wychowanie do życia w rodzinie              □ TAK                               □ NIE 

Można wskazać jeden, dwa, trzy lub żadnego z w/w przedmiotów. Po zadeklarowaniu uczestnictwa 
w zajęciach z przedmiotu(ów) nieobowiązkowego(owych) uczeń zobowiązany jest do udziału 
w zajęciach. 
E. WYMAGANE DOKUMENTY DO WNIOSKU 
1. 3 zdjęcia (podpisane czytelnie na odwrocie) 
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  
3. Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  
4. Zaświadczenie lekarskie (Medycyna Pracy) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki 

w wybranym zawodzie po przyjęciu do szkoły (skierowanie na badanie zostanie wystawione przez szkołę). 
5. Opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej (jeśli kandydat posiada) 
 
 
Data.................................................                                ..................................................................... 
                                                                                                              (Podpis czytelny ucznia)                                               

 
 
                                                                                   ..................................................................... 
                                                                                                                         Podpis czytelny rodzica (prawnego opiekuna) 
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1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych 
osobowych własnych i dziecka – proces rekrutacji 

1. Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. U. UE L z 2016r. nr 119/1– (zw. RODO) oraz ustawy 

z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000): 

1)  wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych zawartych 

w niniejszym kwestionariuszu w systemach informatycznych i papierowych przez Zespół Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu z siedzibą przy 

ul. Słowackiego 37, 27-600 Sandomierz w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do  szkoły; 

2) w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzanie tych 

danych przez szkołę, organ założycielski i organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami 

oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia; 

3) dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym 

opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach; 

2. Potwierdzam, że znana jest nam decyzja naszego dziecka o wyborze szkoły 

ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej i obowiązujących w niej zasadach rekrutacji.  

3. Oświadczam, że przekazane dane osobowe w niniejszym kwestionariuszu są prawdziwe i zgodne ze 

stanem faktycznym a także jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

4. Jestem świadomy(a), iż podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu 

przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku ich nie podania lub nie wyrażenia zgody nie będzie możliwy 

proces rekrutacji. 

5. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem i innymi dokumentami szkoły znajdującymi się na 

stronie internetowej szkoły: http: //zstio.pl.  

6. Zobowiązuję się uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami organizowanych przez szkołę. W przypadku 

braku możliwości osobistego uczestnictwa w spotkaniu informację o postępach w nauce i zagrożeniach 

uzyskam u wychowawcy. 

7. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do moich danych osobowych oraz danych osobowych 

mojego dziecka, a także prawie ich poprawiania i kontroli (zgodnie Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych, (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

8. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. 

 
Data ……………………………………….…                                   …………………………………………..………..…………………………                                      
                                                                                                      (podpis czytelny rodzica/prawnego opiekuna) 

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu 

Przyjmuję do wiadomości, iż 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu reprezentowany przez dyrektora szkoły, z siedzibą 
ul. Słowackiego 37, 27-600 Sandomierz, tel. 797 637 683, e-mail: sekretariat@zstio.pl.  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: 
gradzinski@powiat.sandomierz.pl, tel. (+ 48 15) 832 33 78 lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych obowiązków prawnych i zadań własnych 
wobec uczniów, słuchaczy, rodziców ciążących na Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących                              
im.  prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu wynikających z przepisów odnoszących się ściśle do 

mailto:gradzinski@powiat.sandomierz.pl
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funkcjonowania oświaty w tym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa 
w art. 130  ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. 
c, oraz art. 9 ust. 2 lit g Rozporządzenia, w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły oraz wykaz 
załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, a także art. 160, który 
określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania 
rekrutacyjnego. 

3. Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, 
Pesel, adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail. 

4. Administrator będzie przetwarzał dane zgodnie z prawem w zakresie związanym z realizacją powyższych 
celów.  

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o którym mowa w ust.3 ich odbiorcami mogą 
być osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych, uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji wcześniej określonych celów wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, 
że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane jest nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń 
będzie uczęszczał do placówki. Po tym czasie dane będą przechowywane przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazane w ustawie z dnia 14 lipca 
1982 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217z późń. zm.) lub 
w innych obowiązujących przepisach – nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku a następnie 
usunięte. 

7. Rodzic ma prawo: dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia decyzji o niezgodnym z prawem 
przetwarzaniu swoich danych osobowych, co narusza przepisy ogólnego rozporządzenia. 

8. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, 
zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. 

9. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze istnieje prawo 
nie wyrażenia zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce 
do momentu wycofania zgody – dane przed wycofaniem zgody nadal będą przetwarzane zgodnie 
z prawem. 

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji a Administrator nie 
przewiduje profilowania na podstawie Państwa danych osobowych, chyba, że takie działanie jest 
dozwolone przepisami prawa. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, 
Norwegii).  

12. Podanie prawidłowych danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu 
na przepisy prawa wymienione w ust. 3. Nie podanie swoich i dziecka danych osobowych spowoduje, że 
nie będzie można zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa. 

13. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica i dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne 
w celu przeprowadzenia rekrutacji. Nie wyrażenie zgody lub jej cofnięcie jest równoznaczne, że dane nie 
będą przetwarzane w tym celu. 
Oświadczam, iż zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

 

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

                                                                                                                                  (data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 


