
   

dnia - -

DANE OSOBOWE KANDYDATA
imię drugie imię

nazwisko PESEL

data urodzenia miejsce urodzenia

- -

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
ulica/miejscowość nr domu nr lokalu

kod pocztowy miejscowość

-
województwo powiat

Gimnazjum, z którego wywodzi się kandydat

miejscowość nazwa gimnazjum

województwo powiat gmina

(proszę wpisać maksymalnie 3 oddziały w kolejności w jakiej chciałbyś/chciałabyś się do nich dostać)

liceum technikum

liceum technikum

liceum technikum

Wybieram języki obce:

I język: ……………………...…….…………...………….… (kontynuacja - język obcy obowiązkowy w gimnazjum)

II język: ...…………………………….……………..…………

Osiągnięcia przedmiotowe, artystyczne i sportowe w gimnazjum:

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

imię nazwisko imię nazwisko

telefon kontaktowy - jeżeli posiada* telefon kontaktowy - jeżeli posiada*

adres e-mail  - jeżeli posiada* adres e-mail  - jeżeli posiada*

ulica nr domu nr lokalu ulica nr domu nr lokalu

kod miejscowość kod miejscowość

- -
*  w przypadku braku telefonu/adresu poczty elektronicznej należy wpisać "nie posiadam"

podpis rodzica/opiekuna prawnego data i podpis kandydata

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej według poniższych preferencji

miejscowość data (dd-mm-rrr)

PODANIE O PRZYJĘCIE

DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH im. JANA PAWŁA II

w RADZYNIU PODLASKIM

G

Lp.
TYP ZAWÓD(technikum, branżowa szkoła),

PROFIL(l iceum ogólnokształcące)

1 branżowa szkoła

2 branżowa szkoła

3 branżowa szkoła

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA

Dane matki/opiekuna prawnego kandydata Dane ojca/opiekuna prawnego kandydata

Adres matki/opiekuna prawnego kandydata                                                

(jeżel i  jes t inny niż adres  zamieszkania  kandydata)

Adres ojca/opiekuna prawnego kandydata                                                

(jeżel i  jes t inny niż adres  zamieszkania  kandydata)



Czy dziecko posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej?                         
□ TAK*                  □ NIE 

Czy dziecko posiada orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej?               

□ TAK*                  □ NIE 

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania o Niepełnosprawności?   
□ TAK*                  □ NIE 

*Jeżeli posiada proszę o dołączenie kserokopii dokumentu.      

Obowiązek informacyjny 
1. Administratorem danych przetwarzanych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 

przy ul. Generała Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maciej Celiński,  

e-mail: iod@zspradzyn.pl. 

2. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim oraz państwom trzecim. 

Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie 

postępowania  (np. policja, prokuratura, sąd). Odbiorcą  Państwa  danych  może  być  firma  informatyczna  realizująca  usługi  

dla  administratora danych osobowych, polegające  na  obsłudze  systemu  informatycznego. 

3. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie 

zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego 

prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu 

rekrutacji  i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc. 

4. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej 

niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). 

Szkoły, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie 

dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.  

5. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich 

sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie 

rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

6. W ramach prowadzenia 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. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną 

przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na 

podstawie art. 20 RODO. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące 

przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

7. Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy 

prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z 

prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą 

przewidują przepisy Prawa oświatowego. 

8. Podanie danych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie 

poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z uregulowań art. 20s pkt 1 i art. 20t ustawy o systemie oświaty 

(Dz.U. 2017 poz. 2198). Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie 

rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie 

poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. 

                                                              
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko oraz na umieszczanie, 

publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości 

szkolnych oraz  uczestnictwem w  programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych 

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła w Radzyniu Podlaskim, na stronie internetowej szkoły www.zspradzyn.pl 

oraz na portalu facebook.pl/radzynzsp, kronice szkolnej oraz  w lokalnych mediach  w  celu  informacji i promocji szkoły. 
 

………………………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Deklaracja udziału w zajęciach religii/etyki 

Deklaruję, że mój syn/córka* będzie uczęszczał/a na lekcje: □ religii      □ etyki     □ religii oraz etyki 

 
………………………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Podanie do szkoły należy złożyć w terminie:  od 8 kwietnia – 15 maja 2019 r.                                                   

Załączniki:                                                                                                                              
1. Zdjęcia – 2 szt. 

W dniach 21 czerwca – 25 czerwca 2019 r.  należy złożyć: 

2. Kopię/oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum 
3. Kopię/oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

W dniach 04 lipca – 08 lipca 2019 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie: 

4. Oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum. 
5. Oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

6. Zaświadczenia lekarza medycyny pracy dla kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia 

 

*Niepotrzebne skreślić. 


