
 Numer ewidencyjny ………………….                                        Data …………………………  

 

 

 

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Końskich ul. St. Staszica 5 

 

 

Szkoła/y/ …………………………………………………………………….  

 

Klasa / kierunek*):          języki:  

 

…………………………………………………. ……………………………………  

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

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

*)kandydat może wybrać liczbę klas/kierunków w obrębie danej szkoły z uwzględnieniem na 

pierwszym miejscu klasy najbardziej pożądanej ustalając w ten sposób preferencje klas.  

 

Wybieram innowacje sportowo-wojskową: TAK/NIE* 

ZSP nr 1 jest szkołą pierwszego wyboru: TAK/NIE* 

*) niepotrzebne skreślić 

 
1. Dane osobowe:  

PESEL ………………………………. Imiona …………………………………………………  

Nazwisko ………………………………………………………………………………………..  

Data urodzenia ………………………………. Miejsce urodzenia …………………………….  

Adres ……………………………………………………………………………………………  

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

Telefon …………………………………………………………………………………………. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie 

Imię i nazwisko matki …………………………………………… telefon …………………….  

Imię i nazwisko ojca ……………………………………………... telefon …………………… 

 

3. Załączniki do podania 



Zobowiązuje się dostarczyć w wymaganym terminie kopię zaświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania wybranego przeze mnie zawodu, 

potwierdzoną przez szkołę.  

 
 

4. Oświadczenie treści dotyczących wniosku 

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 

świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 14 

grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez dyrektora 

szkoły, do którego kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość 

przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do 

potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach. 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły będę 

zobowiązany(a) potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie 

postępowania rekrutacyjnego. 

Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z 

listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole. 

 

5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich. 

Dane – w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 

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) oraz ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane 

nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w 

sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie 

postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). 

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności 

informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wywieszone na tablicy 

ogłoszeń w szkole. 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której 

kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej 

szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Jeśli kandydat nie został przyjęty 

jego dane przechowywane są przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora 

szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu 

uprawomocnienia się wyroku. 

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 prawo 

do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

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. 

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. 

Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie 

rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym 

mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu 

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. 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzenia 

dokumentacji szkolnej zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe. Podanie danych 

zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest 

obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do 

szkoły. 

 
 

 

 

 

………………………, dnia ……………    …………………………………….  
podpis kandydata  

 

 

……………………………………..  
      podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


