
WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
DANE OSOBOWE KANDYDATA 
 

Imię*  

Nazwisko*  

Data urodzenia*    

 dzień miesiąc rok 
 

PESEL*             
 

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości: 

 

Telefon 
kontaktowy 
 

 

 

Adres e-mail 

 

 

 
 

 

Adres zamieszkania 

Województwo*  Ulica  

Powiat*  Nr budynku*  Nr lokalu  

Gmina*   Kod pocztowy*  

Miejscowość*  Poczta*  

 

DANE OSOBOWE RODZICÓW (W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych) 

 Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Telefon   

Adres e-mail   

                                           Adres zamieszkania 

Województwo   

Powiat   

Gmina   

Miejscowość   

Ulica   

Nr budynku   

Nr lokalu   

Kod pocztowy   

Poczta*   

 

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

Kandydat  ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia TAK / NIE 

wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) 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 TAK / NIE 

Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

TAK / NIE 

Nr orzeczenia: 

_________

_________ 



 

LISTA WYBRANYCH SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW WEDŁUG KOLEJNOŚCI PREFERENCJI 

Lp. Nazwa szkoły, wybrany oddział 

  

  

  

  

  

  

  

 

Pouczenie: 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym. 

1. Administratorem danych osobowych są szkoły wskazane na liście preferencji we wniosku. 

2. Dane osobowe zawarte we wniosku i w załącznikach przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora są przepisy Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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. Z inspektorem ochrony danych należy kontaktować się poprzez szkoły wskazane na liście preferencji. 

Technikum Nr 3 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3: iodo@stalowowolski.pl, tel. 15 643 36 56  

5. Składający wniosek ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz w przypadkach wskazanych w RODO do 

usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00). 

6. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej, jednak nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń 

uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone są i przechowywane przez okres roku, 

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

zakończone prawomocnym wyrokiem. 

7. Odbiorcy danych: firma obsługująca system informatyczny do rekrutacji: Asseco Data Systems S.A. ul. Jana z Kolna 

11, 80-864 Gdańsk, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. 

8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.). W przypadku ich niepodania niemożliwe będzie prawidłowe przeprowadzenie 

rekrutacji. 

Oświadczenie: 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (na podstawie art. 150 ust. 2 

pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) - 

oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań). 

* Zapoznałam/ Zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 

 

   
podpis kandydata  podpisy rodzica/opiekunów prawnych 

 


