WNIOSEK
o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Kocku
w zawodzie ……………………………………………….
na rok szkolny 2021/2022
I. DANE KANDYDATA
(proszę o wypełnienie drukowanymi literami)

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Numer PESEL
Adres zamieszkania

Ojciec (opiekun prawny)

II. DANE RODZICÓW KANDYDATA
Matka (opiekunka prawna)

Imię i nazwisko ……………………………………………...

Imię i nazwisko …………………………………………………..

Adres zamieszkania………………………………………….

Adres zamieszkania ………………………………………………

……………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy …………………………………………

Telefon kontaktowy ………………………………………………

e-mail ……………………………………………………......

e-mail ……………………………………………………………..

III. PREFEROWANA KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH SZKÓŁ PUBLICZNYCH
I wybór

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

II wybór

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

III wybór

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

IV. PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE DO PIERWSZEJ KLASY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:
zawód

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie- praktyki zapewnia szkoła w RCEZ w
Lubartowie
mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, krawiec, fryzjer, rolnik, sprzedawca,
kucharz, rybak śródlądowy, dekarz, stolarz, elektryk, tapicer - praktyki we własnym zakresie
u pracodawców
V. DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
rodzina wielodzietna
TAK
niepełnosprawność kandydata
TAK
niepełnosprawność jednego z rodziców
TAK
niepełnosprawność obojga rodziców
TAK
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
TAK
rodzina pełna
TAK
piecza zastępcza
TAK
* zakreślić właściwą odpowiedź

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

Do wniosku dołączam :







dwa zdjęcia /podpisane na odwrocie/,
kserokopię odpisu aktu urodzenia,
zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w
wybranym zawodzie,
opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli kandydat posiada),
zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkursów i olimpiad),
inne dokumenty /wymienić jakie/:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

*
Zaznaczyć krzyżykiem dołączone dokumenty.

Ważne terminy:
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły:
2.

3.
4.

5.

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty:
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych:
Wydanie przez szkołę skierowania na badania
lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia
przez niego wniosku rekrutacyjnego do
branżowej szkoły I stopnia.
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły –
dostarczenie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu:
Publikacja listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych:

od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r.
do godz. 15.00
od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
22 lipca 2021r.
od 17 maja 2021r.
do 26 lipca 2021r.

od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r.
do godz.15.00

2 sierpnia 2021r.
do godz. 14.00

Oświadczenie
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym.
Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie
ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku

jest Zespół Szkół w Kocku ul. Warszawska 41, 21-150 Kock reprezentowany przez
Dyrektora Szkoły do którego wniosek został złożony.
3. Administrator wyznaczył IOD z którym można się skontaktować pod adresem iod@pcat.pl.
4. Podstawę przetwarzania danych zawartych w formularzu danych osobowych stanowią przepisy
Prawa Oświatowego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące zdrowia przetwarzane są w oparciu o art. 131 Prawa
Oświatowego i stanowią kryteria postepowania rekrutacyjnego brane pod uwagę, w przypadku
większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkołach wchodzących w skład Zespołu
Szkół w Kocku.
6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń
uczęszcza do Zespołu Szkół w Kocku.
7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w publicznej szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły
została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.
8. W związku z gromadzonymi danymi osobowymi na formularzu przysługuje Państwu prawo wglądu
do treści danych oraz ich poprawiania, a także usunięcia w szczególnych sytuacjach wynikających z
rozporządzenia RODO oraz ograniczenia ich przetwarzania na czas, kiedy Szkoła będzie sprawdzać
czy dane można usunąć.
9. W razie uznania, że dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji są przetwarzane z naruszeniem
przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa UODO.
10. Szkoła informuje, że zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
– Prawo oświatowe. Podanie danych jest dobrowolne jednak rodzic/opiekun prawny/kandydat ma
prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości
skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka do szkoły. Dane osobowe mogą być przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

....................
(data)

...............................................
(czytelny podpis kandydata)

..............................................
(czytelny podpis rodziców/
opiekunów prawnych kandydata)

