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Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe  

im. Jana  Kilińskiego w Lublinie                                                                      Lublin, dnia ------------------------------------ 2019 r. 

20 – 023 Lublin, ul. Chopina 28 

telefon/fax: 81-532-86-69  

rzemioslo@zsrz.lublin.pl 

PODANIE 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej  

Rzemieślniczego Technikum Wielozawodowego im. Jana Kilińskiego w Lublinie 

 

na rok szkolny 2019/2020: 

  Księga ucznia nr ............................. 
    (nadaje się po przyjęciu do szkoły) 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA  

DLA ABSOLWENTA GIMNAZJUM  
DANE O KANDYDACIE 

IMIĘ  
DRUGIE 

IMIĘ  
 PESEL            

NAZWISKO  DATA URODZENIA     -   -   

MIEJSCE 

URODZENIA 
 

WOJEWÓDZTWO 

URODZENIA 
 

ADRES ZAMIELDOWANIA 

MIEJSCOWOŚĆ  KOD   -    POCZTA  

ULICA  NR DOMU/MIESZKANIA  TELEFON  

E-MAIL KANDYDATA  

ADRES ZAMIESZKANIA (wypełnić tylko jeśli jest inny adres zameldowania) 

MIEJSCOWOŚĆ  KOD   -    POCZTA  

ULICA  NR DOMU/MIESZKANIA  TELEFON  

DANE O RODZICACH/PRAWNYCH OPIEKUNACH 

NAZWISKO MATKI  
IMIĘ 

MATKI 
 

TELEFON DOMOWY  
TELEFON 

KOMÓRKOWY 
 

TELEFON 

DO PRACY 
 

NAZWISKO OJCA  
IMIĘ 

OJCA 
 

TELEFON DOMOWY  
TELEFON 

KOMÓRKOWY 
 

TELEFON 
DO PRACY 

 

W  GIMNAZJUM UCZYŁEM/-AM SIĘ JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 

 (właściwą odpowiedź  proszę zaznaczyć X) 

 język angielski  

 język niemiecki 

 inny(jaki?)........................ 

WYBIERAM NAUKĘ W ZAWODZIE 

(właściwy wybór proszę zaznaczyć X) 

 TECHNIK USŁUG KELNERSKICH  

 TECHNIK INFORMATYK  

 TECHNIK LOGISTYK 

 TECHNIK REKLAMY 

 TECHNIK SPEDYTOR 

 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

 (kolor przypisany do danego zawodu wskazuje przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym) 

mailto:rzemioslo@zsrz.lublin.pl
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WYBIERAM PRZEDMIOTY, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM  

(właściwy wybór proszę zaznaczyć X, mając na względzie zawód wskazany powyżej) 

 geografia i język angielski ***  

 biologia i język angielski * 

 informatyka i język angielski** 

 

Prosimy o odpowiedź na dwa poniższe pytania, zaznaczając „x” właściwą opcję (właściwe opcje): 

       

SKĄD WIESZ O NASZEJ SZKOLE?  CO ZDECYDOWAŁO O WYBORZE NASZEJ SZKOŁY? 

       

  ulotki    wysoki poziom kształcenia 

       

  plakaty    dobra opina o szkole 

       

  prezentacja w mojej szkole    tradycja rodzinna 

       

  strona internetowa szkoły    bliskość miejsca zamieszkania 

       

  Internet: wyszukiwarka    baza dydaktyczna szkoły 

       

  znajomi    
opinia o nauczycielach uczących  

w szkole 

       

  przypadek    atmosfera panująca w szkole 

       

  inne – jakie?    oferta edukacyjna 

       

  Targi Edukacyjne    przypadek 

       

      
inne – jakie? ............................................ 

 

       

•  

Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia  

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

• PODPIS 

KANDYDATA 
•  

• PODPIS 

RODZICA/PRAWNEGO  

OPIEKUNA 

•  

• Lublin, dnia ------------------------------------ 2019 r. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są jednostki wskazane powyżej na liście preferencji. Dane 

– w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do wybranych 

jednostek.   
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 przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe ((Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).  
Dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  
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 jednostkami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i 

wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.  
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez jednostkę, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej 

niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do tej jednostki (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). 

Jednostki, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie 

dyrektora jednostki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.  
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 jednostki nie 

zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo:  

• dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;  
• sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  

• usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art.17 RODO. Żądanie usunięcia danych spowoduje brak możliwości 

kontynuacji procesu rekrutacji;  

• ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;  
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO.  

Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do jednostki lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na 

podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w szczególności 

uregulowań art. 150 tej ustawy. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w 

procesie rekrutacji do jednostki, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających 

spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. Dane 

kontaktowe Inspektora ochrony danych dla poszczególnych jednostek (wskazanych na liście preferencji):  

Nazwa jednostki  Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych  

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

im. Jana Kilińskiego w Lublinie 
wisniewski@zsrz.lublin.pl 

  
Należy pamiętać, iż dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych 
bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących 
przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie edukacyjnej, statusie wniosku, punktacji, kryteriach ani 
wynikach rekrutacji. 

 

PODPIS 

KANDYDATA 

 

 

PODPIS 

RODZICA/PRAWNEGO  

OPIEKUNA 

 

 Lublin, dnia ------------------------------------ 2019 r. 
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Załączniki 

 

 

• Kopia/oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum. 

• Kopia/oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

• Dwie fotografie podpisane ołówkiem na odwrocie imieniem i nazwiskiem. 

• Karta zdrowia (po ukończeniu gimnazjum, z chwilą potwierdzenia woli nauki w szkole). 

• Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli Kandydat/Kandydatka posiada). 

• Zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkurów przedmiotowych).  

• Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata . 

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., Nr 127, poz. 2046 ). 

• Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu. 

• Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem. 

• Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ) 

• Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

nauki w wybranym zawodzie. 

• Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

 

 

 

                                       Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

 

 

 

 

•  

Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 

 

  Kandydat/ Kandydatka został/została przyjęty/przyjęta do klasy pierwszej Rzemieślniczego Technikum 

Wielozawodowego na rok szkolny 2019/2020. 

 
  Kandydat/ Kandydatka nie został/została przyjęty/przyjęta do klasy pierwszej Rzemieślniczego Technikum 

Wielozawodowego na rok szkolny 2019/2020. 

 

 

 

 

 

Lublin, dnia ___________  2019 roku                             ___________________  ______________________________________  
podpis Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 
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PRZERWANIE/ZAKOŃCZENIE EDUKACJI 

 

Imię (imiona) i nazwisko ucznia  

  

Opuścił/opuściła szkołę dnia: ……….-……….-…………….. . 

Powód opuszczenia szkoły  

 

Zakończył/zakończyła edukację w klasie …………………… i rozliczył/rozliczyła się z zobowiązań wobec szkoły. 

  

Podpis i pieczęć Sekretarza Szkoły  

  

Ja, niżej podpisany/podpisana potwierdzam odbiór wszystkich przysługujących mi dokumentów. 

 
Data i czytelny podpis pełnoletniego  

ucznia/prawnego opiekuna 
 

 

 


