WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (DLA MŁODZIEŻY), TECHNIKUM ORAZ BRANŻOWEJ
SZKOŁY I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Po wype łnieniu i zapisaniu wniosku w systemie należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły wsk azanej na
pie rwszym miejscu listy wyborów (szkoła pierwszego wyboru)
Termin złożenia wniosku upływa 11 czerwca 2018 r. o godz. 15:00. Jeśli na liście wyborów wskazano oddział
dwujęzyczny lub sportowy wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru do 18 maja 2018 r. do godz. 15:00.
* oznaczone pola wymagane
DA NE OSOBOWE KA NDYDA TA
PESEL*
W przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Imię*

Drugie Imię

Nazwisko*

Data urodzenia*

A DRES MIEJSCA ZA MIESZKA NIA KA NDYDA TA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

Poczta*

DA NE OSOBOWE MA TKI/OPIEKUNKI PRA WNEJ
O piekun
(niepotrzebne skreślić)

Rodzic

Opiekun prawny

Imię*

Nie udzielił
informacji

Nie żyje

Mieszka za granicą

Nazwisko*

Drugie Imię
A DRES MIEJSCA ZA MIESZKA NIA MA TKI/OPIEKUNKI PRA WNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

Poczta*

DA NE KONTA KTOWE MA TKI/OPIEKUNKI PRA WNEJ
Telef on kontaktowy*
A dres e-mail**
Wyrażam zgodę, aby adres e - mail był wykorzystywany do przes yłania nowego has ła

TAK

NIE

Wyrażam zgodę, aby adres e - mail był wykorzystywany do przes łania wyników rekrutacji

TAK

NIE

DA NE OSOBOWE OJCA /OPIEKUNA PRA WNEGO
O piekun
(niepotrzebne skreślić)

Imię*

Rodzic

Opiekun prawny

Nie udzielił
informacji

Nie żyje

Mieszka za granicą

Nazwisko*

Drugie Imię
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A DRES MIEJSCA ZA MIESZKA NIA OJCA /OPIEKUNA PRA WNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

Poczta*

DA NE KONTA KTOWE OJCA /OPIEKUNA PRA WNEGO
Telef on kontaktowy*
A dres e-mail**
Wyrażam zgodę, aby adres e - mail był wykorzystywany do przes yłania nowego has ła

TAK

NIE

Wyrażam zgodę, aby adres e - mail był wykorzystywany do przes łania wyników rekrutacji

TAK

NIE

Zaznaczenie poniższych kryteriów wymaga załączenia do wniosków dokumentów potwierdzających ich spełnianie.
DODA TKOWE INFORMA CJE O KA NDYDA CIE
Kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
na s tan zdrowia.

TAK

NIE

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wyc howującą troje i więc ej dzieci).

TAK

NIE

N iepełnosprawność kandydata.

TAK

NIE

N iepełnosprawność jednego z rodzic ów kandydata.

TAK

NIE

N iepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

TAK

NIE

N iepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

TAK

NIE

Samotne wyc howywanie kandydata w rodzinie.

TAK

NIE

O bjęc ie kandydata pieczą zas tępczą.

TAK

NIE

Języki wymienione na ś wiadectwie ukończenia gimnazjum:
Szkoła, do którego uc zeń aktualnie uc zęszcza (proszę wpis ać pełną nazwę):
N A ZWY WSZYSTKICH KO NKURSÓW I O L IMPIAD O ZASIĘGU WO JEWÓ DZKIM I P O NADWO JEWÓ D ZKIM, KT Ó RYCH PRO GRAM O BEJMUJE W
C A ŁOŚCI L UB PO SZERZA TREŚCI PO DSTAWY PRO GRAMO WEJ CO N AJMNIEJ J ED NEGO P RZEDMIOTU, W KT Ó RYCH?
U ZY SKANO TYTUŁ L AUREATA:

WYBRA NE PLA CÓWKI/GRUPY REKRUTA CYJNE* (kolejność grup rekrutacyjnych jest istotna w procesie rekrutacji)
Kolejnoś ć
preferenc ji

Szkoła

1.
P referuję wybór języka wiodąc ego:
P referuję wybór języka dodatkowego:
2.
P referuję wybór języka wiodąc ego:
P referuję wybór języka dodatkowego:
3.
P referuję wybór języka wiodąc ego:
P referuję wybór języka dodatkowego:
4.
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P referuję wybór języka wiodąc ego:
P referuję wybór języka dodatkowego:
5.
P referuję wybór języka wiodąc ego:
P referuję wybór języka dodatkowego:
6.
P referuję wybór języka wiodąc ego:
P referuję wybór języka dodatkowego:
7.
P referuję wybór języka wiodąc ego:
P referuję wybór języka dodatkowego:

Pouczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie przepisów art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b,
art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art.
20t, art. 20v i art. 20z–20zf ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.),
w brzmieniu sprzed 26 stycznia 2017 r., w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół
ponadgimnazjalnych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020
do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586). ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.).
2. Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spełniania przez kandydata dodatkowych
kryteriów, oznacza to jednak nieuwzględnienie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w
oświadczeniach załączonych do wniosku, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
informujemy, że:
1.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są szkoły wybrane przez
rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku (dane kontaktowe każdej ze szkół znajdują się w części
wniosku ,,WYBRANE PLACÓWKI - GRUPY REKRUTACYJNE").

2.

kontakt z inspektorem ochrony danych u każdego Administratora - w każdej ze szkół - jest możliwy przy użyciu
danych kontaktowych szkoły; należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach
związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela
informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia,
punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji;

3.

dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego odpowiednio:
- do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze
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zm.),
- od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 149 ust. 4 i 7,
art. 155 ust. 4 i 7 oraz art. 165 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust.
1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20t, art. 20z i art. 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego
załączników oraz kryteria rekrutacyjne, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych
kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego;
4.

odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej
dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione
do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;

5.

informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie
zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego
prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia
procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc;

6.

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

7.

dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), z którego wynika, że dane osobowe kandydatów
zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekruta cyjnego są
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów
nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku,
chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie
zostało zakończone prawomocnym wyrokiem;

8.

Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich
sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych
w art. 18 RODO.

9.

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;

10.

W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani do profilowania, a 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;

11.

rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji na rusza
obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO.
W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych adres
siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został innych organ nadzorczy, ten organ
właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skar gi dotyczy wyłącznie zgodności z
prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę
odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego;

12.

podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest
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warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w
przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pk t
3, co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do
szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie
poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

Zapoznałam/zapoznałem s ię z treś cią powyżs zych pouc zeń*

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danyc h os obowych w niniejs zym wnios ku*

TAK

NIE

.............................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

................................................................
Podpis kandydata
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