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DATA WPŁYWU WNIOSKU: 

  

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  
DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. LUDWIKA MICHAŁA PACA W DOWSPUDZIE 

 

ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 

 

 

 

DANE OBOWIĄZKOWE 

(należy wypełnić wszystkie pola pismem drukowanym) 

 

 

DANE OSOBOWE NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI 

Nazwisko  

Imię/imiona  

Data urodzenia (miesiąc wpisać 

słownie) 
 

Adres 

zamieszkania 

(ulica, nr domu, 

nr mieszkania) 
 

(miejsce zamieszkania)  

(kod pocztowy, poczta, 

gmina, województwo) 

 

 

 

PESEL 

 

 
(w przypadku braku numeru PESEL - seria 

i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość) 

 
           

……………………………………...………………… 

………………………………..……………………..... 

DANE MATKI (PRAWNEGO OPIEKUNA) 

Nazwisko i imię  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy 

Adres e-mail (jeżeli posiada) 
 

DANE OJCA (PRAWNEGO OPIEKUNA) 

Nazwisko i imię  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy 

Adres e-mail (jeżeli posiada) 
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DANE DODATKOWE 

Wybrany kierunek kształcenia 

na rok szkolny 2019/2020 
Należy wybrać typ szkoły (zawody 

w Technikum). 

Należy wpisać cyfry od 1 przy typie 

szkoły lub zawodzie w technikum, gdzie 

1 – szkoła (w technikum zawód) 

pierwszego wskazania według  

preferencji wyboru; 

2 – szkoła (w technikum zawód) 

drugiego wskazania; 

3 – szkoła (w technikum zawód) 

trzeciego wskazania), itd……. 

 

Technikum  Liceum ogólnokształcące 

 technik leśnik  

 technik weterynarii  Branżowa szkoła I stopnia 

w zawodzie rolnik  technik rolnik  

 technik hotelarstwa  

 technik hodowca koni 

 technik ekonomista  

 technik organizacji turystyki 

 technik agrobiznesu 

Deklaruję pobyt dziecka w internacie □ TAK                          □ NIE 

Osiągnięcia w czasie nauki w szkole 

podstawowej (dydaktyczne, 

artystyczne, sportowe i inne) 

 

DO PODANIA DOŁĄCZAM 

3 zdjęcia (podpisane na odwrocie) □ 

Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał) □ 

Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalisty i uzyskanych wynikach (oryginał) □ 

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania danego zawodu (Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 26  sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne  kursy zawodowe, uczniów tych szkół, 

studentów słuchaczy kwalifikacyjnych  kursów  zawodowych oraz  uczestników studiów 

doktoranckich (Dz. U. z  2014r., poz.1144) 

□  

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (Art. 22 pkt. 1 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Dz. U. z 2019 r. poz. 622) □ 

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli posiada) □ 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TRESCI ZAWARTYCH WE WNIOSKU 

1. Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma(y) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

2. Oświadczam, iż zapoznałam(-em) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 

r. poz. 1943, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez dyrektora 

szkoły, do którego kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących Komisji 

rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych 

oświadczeniach.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły będę zobowiązana(y) potwierdzić wolę 

przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.  

4. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych 

i utratę miejsca w szkole.  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załącznikach do wniosku rekrutacyjnego 

(dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych). Jestem świadoma/y, że niepodanie tych danych 

osobowych będzie skutkowało stwierdzeniem niespełnienia kryterium rekrutacyjnego, natomiast nie stanowi 

przeszkody do brania udziału w naborze. Wyrażenie zgody na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe, jednak jest 

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły. 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Państwa (rodzica/opiekuna prawnego i dziecka) danych osobowych jest Zespół Szkół 

im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie (dalej zwany „szkołą”), adres: Dowspuda 10, 16-420 



3 

Raczki, tel.: 87 568 51 03, fax: 87 568 51 06, e-mail: zs.dowspuda@onet.pl. 

2. Wszystkie przedłożone przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku 

o przyjęcie kandydata do szkoły i przeprowadzenia procesu rekrutacji.  

3. Dane osobowe we wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie są 

przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów:  

 art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.), dalej zwanego RODO, 

 art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996 z późn. zm.), 

dalej zwanej Prawem oświatowym. 

 Dane te są niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez szkołę, zaś ich podanie jest 

wymogiem ustawowym, wynikającym z wyżej wymienionych przepisów prawa. Skutkiem ich niepodania 

jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji, a w konsekwencji nieprzyjęcie dziecka do szkoły. 

 Rodzicom (opiekunom prawnym) kandydata przysługuje prawo do żądania od administratora: dostępu 

do danych osobowych (swoich i niepełnoletniego dziecka), ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia 

przetwarzania tych danych i usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

4. Dane osobowe zawarte w załączonych do wniosku dokumentach, złożonych w celu wykazania spełniania 

kryteriów rekrutacyjnych przetwarzane są na podstawie zgody (oświadczenia).  

 Niepodanie tych danych będzie skutkowało stwierdzeniem niespełnienia kryterium rekrutacyjnego, 

natomiast nie stanowi przeszkody do brania udziału w naborze do szkoły. 

 Rodzicom (opiekunom prawnym) kandydata przysługuje prawo do żądania od administratora: dostępu 

do danych osobowych (swoich i niepełnoletniego dziecka), ich sprostowania (poprawienia) oraz prawo 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak też prawo do przenoszenia oraz usunięcia danych 

osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, jednakże 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

5. Odbiorcą danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawia 

przepisów prawa. 

6. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierająca imiona 

i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły 

będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie. 

7. Dane zgromadzone w celach rekrutacji będą przechowywane przez szkołę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa oświatowego, tzn. nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

Jeśli kandydat nie zostanie przyjęty, dane osobowe przechowywane będą 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.  

8. W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby rekrutacji nie dochodzi 

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące 

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

9. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest nieprawidłowe, mają Państwo prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania 

danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, w którym nadzór nad szkołą sprawuje kurator 

oświaty. 

10. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół im. gen. 

Ludwika Michała Paca w Dowspudzie można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem 

szkoły: Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, Dowspuda 10, 16-420 Raczki bądź 

adresem e-mail: iod@powiat.suwalski.pl. 

 

 

 Data, podpis czytelny kandydata Data, podpis czytelny rodzica/prawnego opiekuna 

 

 ...................................................................... .................................................................................. 
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