
 

............................................................................ 
(nazwisko, imiona wg aktu ur.) 

 
......................................................................... 

(kod, miejscowość) 

 

......................................................................... 
( ulica, nr domu) 

 
………….......................................................... Dyrekcja 

(telefon kontaktowy, e-mail kandydata) Zespołu Szkół Zawodowych 
w Wolsztynie 

 
 

PODANIE 
 

Proszę o przyjęcie mnie do TECHNIKUM im. Marcina Rożka w Zespole Szkół Zawodowych 

w Wolsztynie w zawodzie ………………………………....................................................……………… 

Szkoła ta jest szkołą .............. wyboru. 
 

DANE KANDYDATA 

……………………………………………………………  Pesel 
(imiona, nazwisko) 

 

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

Adres zamieszkania kandydata: 

Miejscowość ………………………………………. ul. …………………………………………..…………… 
 

Kod pocztowy ………………………… Poczta ……………...……………. Gmina ………….…..………… 
 

Województwo …………………………………..….. 
 

Dane rodziców/prawnych opiekunów: 
 

Imię i nazwisko ojca: Imię i nazwisko matki: 

Adres zamieszkania: Adres zamieszkania: 

Tel. ojca: Tel. matki: 

Adres email*: Adres email*: 

 
Kontynuacja języka obcego ze szkoły podstawowej: ………………………………………………………… 

 
Drugi język obcy: …………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Do podania załączam: 

 Fotografia – 2 szt. (podpisane na odwrocie) 

 Kserokopię aktu urodzenia (do wglądu) 

 Zaświadczenie lekarza medycyny pracy (dotyczy T. Mechatronik, T. Budowlaniec, TEO) 

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (po otrzymaniu) 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty (po otrzymaniu) 

 
 
 
 

miejsce na 

zdjęcie 

 
 
 
 

 
KOD UCZNIA 

(wypełnia ZSZ) 

           

 



Dodatkowe informacje: (zaznacz właściwy kwadracik) 

 załączam orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję lekarską 

 załączam orzeczenie z poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

 załączam opinię z poradni Psychologicznej – Pedagogicznej 

 załączam zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia 

 oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie posiada wyżej wymienionych orzeczeń. 

 oświadczam, że na własną odpowiedzialność nie chcę ujawniać wyżej wymienionych 

orzeczeń. 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój 
wizerunek zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz związanych z 
uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych imprezach 
szkolnych. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przeze 
mnie na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę oraz w 
mediach w celu informacji i promocji szkoły. 

 Wyrażam zgodę na udział w wykładach, konferencjach, seminariach, prelekcjach, spotkaniach 
informacyjnych oraz w zawodach, konkursach i olimpiadach wynikających z zadań statutowych 
szkoły. 

 
 

Ponadto informujemy! 

W szkole działa monitoring wizyjny i elektroniczny system kart wejść i wyjść dla zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. 

 
 
 

………………………………………………. 
Miejscowość, data 

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

data i podpis kandydata podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuje się, iż: 
1) administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby rekrutacji jest Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@presstu.pl, 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. 
U. z 2018r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół 
i placówek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
a w przypadku danych przekazywanych dobrowolnie na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa 
6) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania 
7) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w oznaczonych miejscach jest dobrowolne 
i nie wpływa na proces rekrutacji 

 

*dane dobrowolne 

mailto:iod@presstu.pl

