
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 

 klasa I w roku szkolnym 2019/2020 

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 
 

 

DANE O UCZNIU:                                                                             
 

Nazwisko i imię (imiona) …………………………………………………… Data urodzenia ……….…...................... 

Miejsce urodzenia……………………………………………...województwo………………………………………….. 

 

Adres zamieszkania kandydata ………………………………………………………………………………………….. 

 

Gmina …………………………  Powiat …………………………. Województwo ……………………………………. 

   

Ukończona szkoła ……………………………………………………………………………………………………….. 
       (nazwa i adres szkoły, rok ukończenia) 

 

PESEL  ucznia  …………………………………………Tel. komórkowy  ucznia …………………………………… 

 

LISTA WYBRANYCH SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW WEDŁUG KOLEJNOŚCI PREFERENCJI: 

 
(proszę wybrać 3 kierunki, na które kandydat chciałby zostać przyjęty w kolejności 1,2,3) 
 

szkoła kierunek   

 

Zespół Szkół  im. Konstytucji 3 Maja 

 

Technikum hotelarskie 

 

 

Zespół Szkół  im. Konstytucji 3 Maja 

 

Technikum żywienia i usług gastronomicznych 

 

 

Zespół Szkół  im. Konstytucji 3 Maja 

 

Technikum reklamy 

 

 

Zespół Szkół  im. Konstytucji 3 Maja 

 

Technikum handlowe 

 

 

Zespół Szkół  im. Konstytucji 3 Maja 

 

Technikum pojazdów samochodowych 

 

 

Zespół Szkół  im. Konstytucji 3 Maja 

 

Szkoła Branżowa I stopnia       zawód  …………..…..… 

 

 

inna szkoła 

  

 

 

 
DANE O RODZICACH: 

 ojciec/ opiekun prawny* matka/opiekun prawny* 

Imię i nazwisko   
Adres zamieszkania   
Numer telefonu   
 

  Prawidłowość danych zawartych we wniosku  
              stwierdzam własnoręcznym podpisem:  

 
 * niepotrzebne skreślić        data i podpis 

 Załączniki do podania: 

1. trzy  fotografie  (podpisane na odwrocie); 

2. świadectwo ukończenia  gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (po ukończeniu szkoły) 

3. karta zdrowia i bilans ucznia; 

4. zaświadczenie od lekarza przemysłowego (dot. kandydatów do technikum i szkoły branżowej z praktyką na warsztatach 

szkolnych) - skierowania wydaje szkoła;  

5. dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne (nie ujęte na świadectwie); 

 

 



 

 

 

 

 

 KRYTERIA  UZUPEŁNIAJĄCE:  

Tak Nie *Wielodzietność rodziny kandydata 

Tak Nie *Niepełnosprawność kandydata 

Tak Nie *Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

Tak Nie *Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

Tak Nie *Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

Tak Nie *Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

Tak Nie *Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

* Odpowiednie zaznaczyć 

          ………………………… 

           Podpis kandydata 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że dane przedłożone  

w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia 

dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku.  

 

 

Data przyjęcia wniosku   

( wypełnia placówka )                                                                                                     Czytelny podpis  rodzica/ów 

 

 

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

 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. Administrator danych: Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja  
z siedzibą w Iławie przy ul. Mierosławskiego 10 . 
2. Inspektor Ochrony Danych: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych u Administratora możliwy jest pod adresem email:  
odo@zs-ilawa.pl. 
3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne: 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: od 
25 maja 2018 r. 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 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art . 149 
ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę–Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60). 
4.Odbirocy danych: Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić dane 
osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 
5.Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do 
której kandydat zostanie przyjęty przez okres, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły oraz przez 5 lat od ukończenia szkoły, a w przypadku 
nieprzyjęcia do placówki-przez okres 5 lat.  
6.Przysługujące prawa: Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dziecka/kandydata, ich 
sprostowania lub usunięcia przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie 
rekrutacji. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do 
wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania 
danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 
7.Wniesienie skargi: Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeśli uznają Państwo , iż przetwarzanie danych przez Administratora danych osobowych narusza przepisy  dot. ochrony danych osobowych. 
Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś 
przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. 
8.Wymóg podania danych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo 
zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. 
9.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie: W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie 
dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne 
decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

 
               

             

           

 


