
   
WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

do Zespołu Szkół Technicznych 

im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej 
 

 

DANE OSOBOWE NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI 

Nazwisko  

Imię / imiona  

Data urodzenia   

Miejsce urodzenia  

PESEL            
 

(ulica, nr domu,  

nr mieszkania) 

(miejsce zamieszkania) 

(kod pocztowy, poczta) 

 
 
 
 

 

Telefon  

Adres e-mail  

Nazwa i adres szkoły 

podstawowej  
 

 

 

Proszę o przyjęcie mnie  

w roku szkolnym 2021/2022 

do klasy pierwszej: 

 

Technikum  

□ Technik budownictwa 

□ Technik elektryk 

□ Technik usług fryzjerskich   

□ Technik geodeta 

□ Technik hotelarstwa  

□ Technik informatyk  

□ Technik logistyk  

□ Technik mechanik 

□ Technik mechatronik 

□ Technik programista  

□ Technik technologii drewna 

□ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Szkoła Branżowa I Stopnia  

□ fryzjer 

□ mechanik pojazdów samochodowych 

□ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

□ operator obrabiarek skrawających 

□ sprzedawca  

 

 

 

Wymagane dokumenty:  
1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

2. Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 

3. Aktualne dwie fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem) 
4. Karta zdrowia w podpisanej i zaklejonej kopercie 

5. Kserokopia aktu urodzenia  

6. Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli posiada) 

 

Adres 

zamieszkania  



 

DANE RODZICÓW  

 MATKA /PRAWNY OPIEKUN OJCIEC/ PRAWNY OPIEKUN 

Nazwisko i imię   

Telefon    

Adres e-mail   

Adres zamieszkania 
  

  

 

OŚWIADCZAM, ŻE CÓRKA/SYN  (zaznaczyć znak X) 

Będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu: RELIGIA  □          ETYKA  □ 

Będzie uczestniczyć w zajęciach  

„wychowanie do życia w rodzinie” TAK  □               NIE  □ 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka  

w publikacjach papierowych i elektronicznych,  

w tym internetowych, związanych z życiem szkoły  
TAK  □               NIE  □ 

 

Deklaruję kontynuację 2 języków obcych:  

JĘZYK ANGIELSKI   

JĘZYK FRANCUSKI   
JĘZYK NIEMIECKI  

 

Kolbuszowa dn. …..................................... 

          
 

 

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

 (podpis kandydata)q (podpis matki/prawnego opiekuna)                                (podpis ojca/prawnego opiekuna)           

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLBUSZOWEJ 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO SZKOŁY 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej 

reprezentowany przez Dyrektora szkoły z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara 2. 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: e-mail: elzbieta.rozmus@zswerynia.pl, tel. 661474234. Chętnie odpowie na wszystkie pytania 

i wątpliwości związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Inspektor nie będzie jednak mógł odpowiedzieć na Państwa pytania 

dotyczące wyników rekrutacji. 
3. Dane osobowe kandydata/ucznia, rodziców będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły  

i pobierania przez lata nauki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

910). 

4. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe: 

a) w zakresie dokumentacji rekrutacyjnej: będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym będzie dana osoba 

korzystać z kształcenia,  

b) w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania: 5 lat – dzienniki lekcyjne (licząc od początku roku następującego po roku 

zakończenia nauki na danym poziomie), 50 lat – księgi arkuszy ocen (licząc od początku roku następującego po roku 
zakończenia lub przerwania nauki w szkole).  

c) przez okres roku od zakończenia rekrutacji, jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty do placówki.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, tj. udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz pobierania 

nauki. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie nauki w tutejszej szkole. 

9. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

 

  Kolbuszowa dn. ….....................................        
  

 

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

(podpis kandydata)q  (podpis matki/prawnego opiekuna)                                   (podpis ojca/prawnego opiekuna)             


