PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
ZESPÓŁ SZKÓŁ TEKSTYLNO-GOSPODARCZYCH
im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie
37-111 Rakszawa 325

dla absolwentów GIMNAZJUM / SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nazwisko
Imię / Imiona
Data urodzenia i miejsce urodzenia
Telefon ucznia
Adres e-mail
(ulica, nr domu,
nr mieszkania)

Adres zamieszkania

(miejscowość )
(kod pocztowy, poczta,)

-

(gmina, powiat)
(województwo )

Adres zameldowania
(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

PESEL
Proszę o przyjęcie mnie do
Technikum



Technik grafiki i poligrafii cyfrowej



Technik robót wykończeniowych w budownictwie



Technik spedytor



Technik przemysłu mody



Technik żywienia i usług gastronomicznych



Technik budownictwa

Szkoły branżowej I stopnia



Murarz-Tynkarz



Kucharz



Cukiernik

Strona 1 z 4

Informacje dodatkowe
1. Wychowuję się w rodzinie:







wielodzietnej
niepełnej (podać imię i nazwisko nieżyjącego rodzica) ………………………………………………….
rozbitej
zastępczej
wychowanek domu dziecka

2. Niepełnosprawność kandydata (właściwe zakreślić oraz dołączyć stosowne dokumenty):




posiadam orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
posiadam orzeczenie o niepełnosprawności

Udzielenie powyższej informacji jest dobrowolne, jednak niezbędne dla Szkolnej Komisji
Rekrutacyjnej w przypadku ograniczonej liczby miejsc, przy równorzędnej ilości punktów
osiągniętych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Dane rodziców / prawnych opiekunów (niewłaściwe skreślić):

Matka / prawny opiekun

Ojciec / prawny opiekun

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon
Adres e-mail*

4. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny
pracy zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
we wskazanym zawodzie.
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Oświadczenia wnioskodawcy
(rodziców, prawnych opiekunów kandydata):
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym1.
………………………………….…
miejscowość, data

………………………………………………..
czytelny podpis kandydata
………………………………………………...
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r.,
str. 1 z późn. zm. – „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół TekstylnoGospodarczych w Rakszawie, reprezentowany przez Dyrektora – Iwonę Barnat. Dane kontaktowe: tel. (17) 226 – 15 - 22,
e-mail: zstg.dyrektor@rzeszow.home.pl.
2. Celem przetwarzania danych jest rekrutacja kandydatów do szkoły.
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych uzyskane w związku z przeprowadzeniem rekrutacji
do szkoły będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c , art. 9 ust. 2 RODO oraz ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko
będzie uczęszczało do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki - przez okres jednego roku.
6. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 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.
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji
narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych2
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
………………………………….…
miejscowość, data

……………………………………………..
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

trzy zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty,
karta zdrowia,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, opinia Poradni PsychologicznoPedagogicznej (jeżeli takie posiada),

1

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) – 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 od 6 miesięcy do 8 lat.
2
Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu rekrutacji do szkoły dla którego ścieżkę
odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.
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Rakszawa, dnia ……………

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek
mojego

dziecka

…………………………………………………………………………………………

zarejestrowany podczas realizacji: konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych,
w mediach: Internecie, prasie, telewizji, gazetkach szkolnych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany
tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych
w Rakszawie.
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w Zespole Szkół TekstylnoGospodarczych w Rakszawie.
Podstawa prawna:
1.

2.
3.

Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) – art. 6 ust. 1 lit. a
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) – art. 81
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) – art. 23

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

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że (imię i nazwisko kandydata) ……………………………………………………..………
podczas całego cyklu kształcenia w Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie będzie
uczestniczyć w zajęciach:

□ religii
□ etyki
………………………………..………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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