
 

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego 

w Ratajach  

ul. Chodzieska 9  

64-800 Chodzież 

tel. +48 67 2845-370 

e-mail: sekretariat@rataje.eu,  

www: www.rataje.eu 

 

                                                                     Rataje, dnia ................................... 

 

 

 

 

……………………………………. 
(imię i nazwisko kandydata) 

 

……………………………………. 
(adres zamieszkania kandydata) 

 

           

        (PESEL kandydata) 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

DO SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY 

 
 

Proszę o przyjęcie ……………………………………………. do klasy …………………. 
(imię i nazwisko ucznia) 

 

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w 

Ratajach. 

 

Ojciec/prawny opiekun ………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Matka/prawny opiekun ……………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego 

w Ratajach  

ul. Chodzieska 9  

64-800 Chodzież 

tel. +48 67 2845-370 

e-mail: sekretariat@rataje.eu,  

www: www.rataje.eu 

 

 

 

 

 

Do wniosku załączam: 

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia klasy 

programowo niższej (w przypadku kandydatów przyjmowanych do klasy II lub III); 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

 

 

 

 

 
INFORMACJA 

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)  

przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, ul. 

Chodzieska 9, email: sekretariat@rataje.eu  

2. Inspektorem ochrony danych w ZS Rataje jest Sebastian Łabowski.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres rekrutacji na na rok szkolny 2021/2022 i realizacji 

działalności dydaktyczno-opiekuńczej wobec dziecka, którego dotyczą. 

4. Podane dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 

rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły. Dane osobowe 

kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w szkole przez okres 

roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. 

6. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane 

osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  

8. Podanie przeze mnie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże stanowi warunek udziału w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkoły.  

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.                                                              
 

 

 

 

 
………………………………….    ……………………………………………………... 

        (miejscowość i data)              (podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 
    

mailto:sekretariat@rataj.eu

