
Data……………………….. 

Podanie o przyjęcie do pierwszej klasy technikum 

w Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach 

 

I. Dane kandydata 

Nazwisko  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię/imiona  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adres zamieszkania 

 
ul…………………………………………………………………….nr domu………..nr mieszkania…………… 
 
kod pocztowy  _ _-_ _ _ miejscowość……………………………………………………..…………………. 
 

PESEL            
 

 

II. Dane rodziców 

Nazwisko matki  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię/imiona  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adres zamieszkania 

 
ul…………………………………………………………………….nr domu………..nr mieszkania…………… 
 
kod pocztowy  _ _-_ _ _ miejscowość……………………………………………………..…………………. 
 

Telefon kontaktowy  
 

Nazwisko ojca  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię/imiona  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adres zamieszkania 

 
ul…………………………………………………………………….nr domu………..nr mieszkania…………… 
 
kod pocztowy  _ _-_ _ _ miejscowość……………………………………………………..…………………. 
 

Telefon kontaktowy 
 

 

 

III. Ukończona szkoła  

Nazwa Szkoły  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adres szkoły   

 
kod pocztowy  _ _-_ _ _ miejscowość……………………………………………………..…………………. 
 
gmina…………………………………………powiat………………………………………………………………….. 
 

 



IV. Czy kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności?  

             TAK     Do kiedy ważne?..................................                                                              

Czy jest ustalony stopień niepełnosprawności? ….……………………………………….  

             NIE  

Czy kandydat posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

             TAK                                NIE 

 

V. Deklaracja nauki języka obcego 

Język obcy nauczany w szkole podstawowej 
 

 
1…………………………………..2……………………………………. 

 

VI. Czy Technikum w Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach jest dla kandydata 

szkołą pierwszego wyboru? 

 

      TAK                                              NIE 

 

VII.  Wybór klasy 

Lp.  Klasa-kierunek Przedmioty na poziomie 
rozszerzonym 

Postaw X przy 
wybranej opcji 

1 Technik informatyk Informatyka, matematyka 
 

 

2 Technik reklamy Język angielski 
 

 

3 Technik fotografii i multimediów 
 

Język angielski  

4 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
 

Język angielski  

 

W przypadku niezakwalifikowania mnie do klasy I wyboru w Zespole Szkół w Ratajach deklaruję 

chęć nauki w klasie: 

Lp.  Klasa-kierunek Przedmioty na poziomie 
rozszerzonym 

Postaw X przy 
wybranej opcji 

1 Technik informatyk Informatyka, matematyka 
 

 

2 Technik reklamy Język angielski 
 

 

3 Technik fotografii i multimediów 
 

Język angielski  

4 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
 

Język angielski  

5 1A LO – lingwistyczna 
 

Język angielski, język 
niemiecki/język hiszpański 

 

6 1B LO- językowo- kryminalistyczna 
 

Język angielski, biologia  

 

 

 



 

 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie dane 

umieszczone w podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.   
 

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

(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany 

podczas zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w 

Ratajach, na stronie internetowej szkoły oraz w celu informacji i promocji szkoły (art. 81 ust. 1 Ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). 

                           TAK                                        NIE 

 
………………………………………………………………………… 

(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)  

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez szkołę zadań wynikających 

z Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1942 z późn. zm.) 

oraz celów związanych z procesem rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej i spełnianiem obowiązku 

nauki w szkole na podstawie Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 

z późn. zm.) w rozumieniu Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. 

poz. 1781 z późn. zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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 tzw. RODO.  

 

……………………………………………………………… 
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w procesie rekrutacji 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach reprezentowany 
przez Dyrektora z siedzibą ul. Chodzieska 9, Rataje, 64-800 Chodzież tel.: +48 67 2845 370 adres poczty e-mail: 
sekretariat@rataje.eu 

2) W Zespole Szkół został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo 
kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres 
Administratora wskazany w pkt. 1   

3) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata mogą być przetwarzane w celu: 

4) przeprowadzenia rekrutacji do szkoły i przyjęcia lub odrzucenia kandydatów w toku rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora Danych Osobowych) w związku 
z art. 130,134,149,150,160,161 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn 
zm.) 

5) W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się 
na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) Podanie wszystkich danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak podanie określonych danych osobowych 

na potrzeby przyjęcia do szkoły jest wymogiem ustawowym, opisanym w przepisach prawa oświatowego — bez tego 

nie będzie możliwe uwzględnienie zgłaszanego kandydata w toku rekrutacji 

7) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanego 

procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania 

8) Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym kategoriom odbiorców firmy informatyczne, zajmujące 

się ochroną danych osobowych; oprócz tego Administrator  może zostać zobowiązany np. na podstawie przepisu prawa 

do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych lub danych osobowych kandydata podmiotom prywatnym i 

publicznym; 

9) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy; 

10) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata będą przechowywane przez następujące okresy: 

• dane osobowe kandydatów przyjętych przetwarzane w celu przechowywania dokumentacji z postępowania 

rekrutacyjnego  są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły  

• dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, przetwarzane w celu przechowywania dokumentacji z postępowania 

rekrutacyjnego, gdy nie została wniesiona skarga do sądu administracyjnego lub została wniesiona skarga i zapadło 

rozstrzygnięcie — przez okres roku; 

• dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, przetwarzane w celu przechowywania dokumentacji z postępowania 

rekrutacyjnego, gdy została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i nie zapadło rozstrzygnięcie — przez okres 

potrzebny do zapadnięcia prawomocnego rozstrzygnięcia; 

11) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych swoich i kandydata, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

12) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, 

że Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe kandydata są przetwarzane niezgodnie z prawem 

 

 

 

DATA....................................                             Podpis MATKI/OJCA.......................................... 

 

 

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach 

 

mailto:sekretariat@rataje.eu
mailto:iod2@synergiaconsulting.pl

