
                               …………………., dn. ………………2020 r. 

 
                                                                                 Dyrektor  

Powiatowego Centrum Kształcenia                                                                                                                             

Zawodowego i Ustawicznego 

                                                                                w Lubieńcu 

 

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia 
 

         Proszę o przyjęcie w roku szkolnym 2020/2021 do klasy pierwszej Branżowej Szkoły 

I Stopnia na wybrany przeze mnie kierunek kształcenia: 

 
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych  Fryzjer  

Mechanik pojazdów samochodowych  Kucharz  

Mechanik-monter maszyn i urządzeń  Piekarz  

Magazynier-logistyk  Cukiernik  

Rolnik  Ślusarz  

Operator urządzeń przemysłu chemicznego  Elektryk  

Murarz-tynkarz  Wędliniarz  

Sprzedawca    

(Wybrany kierunek zaznaczyć wpisując w odpowiednią rubrykę symbol X) 

 

DANE NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI (należy wypełnić czytelnie wszystkie pola zgodnie ze stanem faktycznym) 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Nazwisko  

Imię / imiona  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Adres zamieszkania     
(miejscowość,ulica, nr domu, nr mieszkania, 

kod pocztowy, poczta, gmina,województwo) 
 

Nazwa i adres ukończonej szkoły 

podstawowej 

 

 

 
Telefon kontaktowy  
podanie danych nie jest obowiązkowe 

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  
podanie danych nie jest obowiązkowe 

 

 
DANE MATKI /PRAWNEGO 

OPIEKUNA 

DANE OJCA / PRAWNEGO 

OPIEKUNA 

Nazwisko i imię   

Adres zamieszkania 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy   

Adres poczty elektronicznej (e-mail)   



 

Załączniki: 
1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

(niezwłocznie po ich odebraniu). 

2. Dwie podpisane fotografie. 

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki zawodu. 

4. Dokumenty potwierdzające sukcesy ucznia. 

5. Dla pracowników młodocianych - umowa z pracodawcą  

 

 

W przypadku rekrutacji online kandydat oraz jego rodzice oświadczają, iż: 

1. Przesyłane w formie elektronicznej podanie i załączniki zgodne są z dokumentacją oryginalną. 

2. Dostarczą oryginalne wersje dokumentacji do siedziby szkoły, w terminie ustalonym przez szkołę. 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dziecka…………………………………………… 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojego dziecka w celach związanych  

z rekrutacją.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących mojego dziecka, w tym danych wrażliwych dotyczących  

w szczególności stanu zdrowia oraz  deklaracji uczęszczania na lekcje religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie.  

3. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka,  

od momentu przyjęcia go do szkoły. Materiały  rejestrowane będą podczas zajęć i uroczystości szkolnych  min.: zawodów, 

konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości organizowanych przez szkołę. Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany w celach promocji i na potrzeby funkcjonowania 

szkoły (na stronie internetowej szkoły, kronice szkolnej, gazetkach szkolnych, profilach internetowych zarządzanych 

przez szkołę (Facebook) oraz w mediach. Oświadczenie ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w szkole. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania edukacji szkolnej. 

……………………………………..                     ……………………………………………………. 
             data i podpis kandydata                                                                                        data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)  
(Dz. Urz. UE L119/1)informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespołu Szkół z siedzibą w Chodczu,  ul. Kaliska 9/11, 87-860 Chodecz  

2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół w Chodczu:  

Inspektor ochrony danych, ul. Kaliska 9/11, 87-860 Chodecz, adres e-mail: iod@powiat.wloclawski.pl, tel. 054 230 46 60  

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: 

a)   wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych                       

i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz 

innych ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Administratora,  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Dane osobowe przetwarzane w związku z rekrutacją będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 

8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że 

przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a)   jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych 

celów. 

10. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa                  

w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

Oświadczenie  

 
Oświadczam, że w dniu ………………..…………………..zapoznałam/-em się z przekazaną mi informacją dotyczącą potrzeb gromadzenia                             

i przetwarzania moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka*. Oświadczam także, iż zostałam/-em należycie  pouczona/ny  

o przysługujących mi prawach w zakresie  przetwarzania danych osobowych. 

 

……………………………………………………….. 

                 (Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

mailto:iod@powiat.wloclawski.pl

