
 

Kwestionariusz kandydata do kl. I     Turek, dnia .....................................................  

Nazwisko                PESEL            
 

Pierwsze 

Imię               
Drugie  

Imię             
 

Imię ojca              Nazwisko ojca  
 

Imię matki              Nazwisko matki  
 

Data 

urodzenia 

 

r 

 

r 

 

r 

 

r 
- 

 

m 

 

m 
- 

 

d 

 

d 

Miejsce 

urodzenia 
 

 

Adres zamieszkania 

kandydata 

 

 

Miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania 

Kod    -    Poczta                     
 

..............................................  ...............................................  .......................................... 
gmina     powiat     województwo 

Wybieram język: /kandydat wskazuje: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski/ 
a) I język obcy (kontynuowany ze szkoły podstawowej) .............................................................................. 

b) II język obcy…………………………….................................................................................... 

Ukończona Szkoła Podstawowa nr ……… w………………………………………………………………………… 
 

Numery telefonu KANDYDATA          E-mail  

 

Adres zamieszkania 

ojca/prawnego opiekuna 

 

 

Miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania 

Kod       Poczta                     
Adres zamieszkania 

matki/prawnej opiekunki 
(jeżeli jest inny niż ojca/prawnego opiekuna) 

 

 

 

Miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania 

Kod    -    Poczta                     
 

..............................................  ...............................................  .......................................... 
gmina     powiat     województwo 

Numery telefonu  
MATKI / PRAWNEJ OPIEKUNKI          
OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA          

DYREKTOR 

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

im. gen. prof. SYLWESTRA KALISKIEGO 

W TURKU 

PODANIE  O  PRZYJĘCIE  DO  SZKOŁY 
 

 
 

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej                 Technikum            Branżowa Szkoła I Stopnia (postaw odpowiednio znak X) 
 

w zawodzie ..................................................................................................................................................................... 
(podaj odpowiednio: typ szkoły, kierunek, specjalność, zawód) 

Jeżeli z braku miejsc nie dostanę się do wskazanej wyżej klasy proszę o przyjęcie mnie do klasy 

1) w zawodzie ...........................................................................................................................................................  

2) w zawodzie........................................................................................................................................................... 
(podaj odpowiednio: typ szkoły, kierunek, specjalność, zawód) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn.10.05.2018r. Dz. U. 2018 poz. 1000) 

 

  ...............................................              …………….…………………..          ………...................................................... 
miejscowość, data    czytelny podpis kandydata    czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

Wymagane dokumenty: 
1. 3 fotografie 

2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie /w przypadku technikum oraz w przypadku branżowej szkoły I stopnia// 

3. świadectwo ukończenia gimnazjum 

4. zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty 

5. zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 

6. w przypadku młodocianych pracowników zaświadczenie, że kandydat będzie zatrudniony w celu nauki zawodu od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, /w przypadku branżowej szkoły I stopnia/ 

druk zaświadczenia dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej zst.net.pl (Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) 

7. Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji 

  

podanie należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Szkoła wyboru: I II III 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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)  informuję, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół Technicznych 

im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku reprezentowanym przez dyrektora Panią Wiolettę Adamiak; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pomocą 

poczty elektronicznej adres: email: inspektor@zst.net.pl; 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:  

a. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w 

związku z realizacją  zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych Szkoły określonych w przepisach 

prawa: takich jak realizacja procesu nauczania, ewidencjonowanie uczniów na potrzeby procesu nauczania, 

prowadzenie dziennika lekcyjnego, realizacja zajęć dodatkowych, zadań z zakresu BHP, żywienia uczniów, 

wypożyczania książek z biblioteki szkolnej, realizacji zajęć w świetlicy szkolnej. Przetwarzanie danych 

osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe. Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

jest wymogiem ustawowym, co oznacza, że są Państwo obowiązani do podania danych. Niepodanie danych 

będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań oświatowych wobec ucznia; 

b. art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO tj.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych  w jednym lub 

większej liczbie określonych celów, w tym: promowania działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności 

uczniów  na przykład poprzez wykorzystanie  i rozpowszechnianie  wizerunków uczniów utrwalonych przy 

użyciu urządzeń rejestrujących. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 

spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań oświatowych 

placówki. 

c. art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem monitoringu w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa  uczniów, pracowników oraz mienia placówki, ; 

d. art. 9 ust. 2 pkt c) RODO – t.j.  niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub 

innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody. 

4. Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie 

przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych.  

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz szkoły  usługi informatyczne, 

obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.  

6. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci, będą przechowywane przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej 

wycofania. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo 

żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów 

Prawa Oświatowego. 

………………………………………………. 
          ( Data i podpis  rodziców / opiekunów prawnych) 

 

 
 

mailto:inspektor@zst.net.pl

