
 
                                                                           …………………………………., dn. ……………….2020 r. 

                                                                                                                            /miejscowość/ 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH  

W WOLI OSOWIŃSKIEJ 
    Proszę o przyjęcie mnie do:  

L.p. TYP SZKOŁY ZAWÓD   ( zaznaczyć w odpowiedniej kratce) 

1. TECHNIKUM  technik agrobiznesu   

 technik przetwórstwa mleczarskiego 

 technik informatyk   

2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  rolnik 
 

Dane osobowe kandydata/kandydatki 

PESEL            
 

Imiona 

 
 

…………………………………………………………………………………     ……………………………………………………… 
/pierwsze imię/                                                       /drugie imię/ 

Nazwisko 

 

 

………………………………………………………………………………………… 
 

Data urodzenia 
 

.....................    -    ………………  -     …………….. 
       dzień                        miesiąc                            rok 

Miejsce urodzenia /miejscowość/ 
 

…………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy/ E-mail 
 

tel.……………………………………………………e-mail…………………………………………… 

    Adres zamieszkania 

 

Miejscowość …………………………………………….ulica ………………………………………….. 
nr domu ……….nr mieszkania ………Kod pocztowy ……………............................ 
                                                                                                                                                                                                                               poczta  

           Rodzice/Opiekunowie prawni 

Dane matki/opiekunki prawnej kandydata Dane ojca/opiekuna prawnego kandydata 

 

Imię ………………………………………………………………… 

 

Nazwisko ……………………………………………………….. 

 

Tel. ……………………………………e-mail…………….………….. 

Adres / podać tylko w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania kandydata/ 

 

………………………………………………………………………….. 

Imię ………………………………………………………………… 

 

Nazwisko ……………………………………………………….. 

 

Telefon ………………………………e-

mail……………………………….. 

Adres / podać tylko w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania kandydata/ 

 

……………………………………………………………………… 

 

Szkoła podstawowa, z której wywodzi się kandydat:   (nazwa szkoły, miejscowość) 

 

    …………………………………………………………….. w ……………………………………………………… 
 

 Pierwszy język obcy : język angielski   /wszyscy uczniowie uczą się języka  angielskiego jako pierwszego języka obcego/ 

 Drugi język obcy  wybieram o ile to możliwe  język ………………………………….. 
                                                                                                                                  /wpisać/ 

 

                                                   

                                                

 
        /czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/                                                                                                     /czytelny podpis kandydata/ 

PROSZĘ  WYPEŁNIĆ DRUGĄ STRONĘ! 

  



 

 

Czy dziecko posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej?                         
□ TAK*                  □ NIE 

Czy dziecko posiada orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej?               

□ TAK*                  □ NIE 

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania o Niepełnosprawności?   
□ TAK*                  □ NIE 

*Jeżeli posiada proszę o dołączenie kserokopii dokumentu.      

Obowiązek informacyjny 
1. Administratorem danych przetwarzanych jest Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej 21-345 Borki  

ul. Parkowa 7. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maciej Celiński, e-mail: maciej.celinski@outlook.com. 

2. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim oraz państwom 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). Odbiorcą  Państwa  danych  może  być  firma  informatyczna  realizująca  usługi  

dla  administratora danych osobowych, polegające  na  obsłudze  systemu  informatycznego. 

3. 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. 

4. 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). 

Szkoły, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane 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.  

5. 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. 

6. 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 oraz art. 151.1 ustaw Prawo Oświatowe 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, 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. 

7. 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, 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/nie wyrażam zgody* na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko oraz na umieszczanie, 

publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości 

szkolnych oraz  uczestnictwem w  programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych 

przez Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, na stronie internetowej szkoły www.zsr.powiatradzynski.pl oraz na portalu 

www.facebook.com/zsrwola, kronice szkolnej oraz  w lokalnych mediach  w  celu  informacji i promocji szkoły. 
 

 

 

………………………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Deklaruje, że mój syn/córka** będzie uczęszczał/a na lekcje: 

 religii 

 etyki 

 

*Niepotrzebne skreślić. 

**Wybrane zaznaczyć. 

 

 

 

W odpowiednich terminach  należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo 

ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Osoby przyjęte do szkoły powinny również złożyć:  
- fotografie – 2 szt  /podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem/ 

- zaświadczenie lekarza medycyny pracy – dla kandydatów do technikum i szkoły branżowej I stopnia 

- opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej – kserokopię 

- dokumentację medyczną dla pielęgniarki szkolnej / otrzymaną w szkole podstawowej/. 
 


