……………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

……………………………………………
Komisja Rekrutacyjna
Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach
Plac Kazimierza Wielkiego 1
32-005 Niepołomice

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznego Technikum
w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
w roku szkolnym 2018/2019
I

Dane osobowe kandydata i rodziców

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
2. Data i miejsce urodzenia kandydata
3. PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4. Imiona i Nazwiska rodziców kandydata/w
przypadku kandydata pełnoletniego imiona
rodziców

Matki

Ojca
Kod pocztowy

5. Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata 1

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

6. Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata - o ile je
posiadają/ Adres poczty elektronicznej i numer
telefonu kandydata pełnoletniego - o ile je
posiada

Matki

Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca

Kandydat
pełnoletni

II

Telefon do kontaktu

Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

Wskazanie wybranego oddziału Technikum:

*) zawody w Technikum: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik handlowiec,
technik obsługi turystycznej
**) przy właściwym języku należy wstawić znak X
Zawód w Technikum*)

1

Przedmioty rozszerzone

Technik ……………………

1. ……………………….....................
2. …………………………………….

Technik …………………….

1. …………………………………….
2. …………………………………….

Język angielski
jako język
wiodący

Drugi język do wyboru**)
niemiecki
francuski
włoski

Język angielski
jako język
wiodący

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

1

III

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności
od najbardziej do najmniej preferowanych:
1.

2.

3.

IV

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły
Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły
Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły

Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w "Zasadach rekrutacji w Zespole Szkół im. Ojca
Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach (rozdział III, pkt. 4)

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z podanych kryteriów należy wstawić znak X
L.p

Kryterium

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Tak*)

Nie*)

1.

2.

3.

4.

5.

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie ……….
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach
do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.2
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.3/4

……………………………………
data

……………………………………………
czytelny podpis rodzica kandydata

2
Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.) i Rozporządzenia PE i RUE 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.
4

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) oraz Ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informuję, że: Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach z siedzibą w
Niepołomicach przy pl. Kazimierza Wielkiego 1, tel: 12 281 15 16, mail: zs.niepo@poczta.onet.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
możliwy jest pod numerem tel. nr 607 643 004 lub adresem email: iod@pq.net.pl. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie
danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z
dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach. Dane
osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze
względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
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3

