
ogrodnik 

 
 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 

Tel. 54-270-31-12 
 

Wniosek 

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/22 do technikum w zawodzie: 
 

 Proszę wpisać kolejność wyboru – 1, 2, 3 

Technik architektury krajobrazu  

Technik inżynierii środowiska i melioracji  

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  

Technik weterynarii  

lub do szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie 
 

1. Dane osobowe kandydata: 
 

Nazwisko  

Imię  

Data urodzenia / miejsce urodzenia  

PESEL (w przypadku braku wpisać numer i serię dokumentu  

tożsamości) 

Imiona i nazwiska rodziców, a w przypadku kandydata Matka ….................................. 

pełnoletniego - imiona rodziców Ojciec ….................................. 

E-mail rodziców/ opiekunów prawnych kandydata, a w przypadku  

kandydata pełnoletniego - e-mail kandydata, o ile go posiadają 

Telefon rodziców/ opiekunów prawnych kandydata, a w przypadku  

kandydata pełnoletniego - telefon kandydata, o ile go posiadają 

 

2. Adres zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych kandydata, a w przypadku 
kandydata pełnoletniego - adres zamieszkania kandydata. 

 

Miejscowość  

Kod/ poczta  

Ulica i nr  

gmina  

powiat  

województwo  



 

3. Proszę o przyjęcie mnie do internatu (właściwe podkreślić): TAK/ NIE 

4. Proszę o przyjęcie mnie do grupy wojskowej (właściwe podkreślić): TAK/ NIE 

5. Jako drugi język obcy wybieram (właściwe podkreślić): j. niemiecki/ j. rosyjski 

6. Dodatkowe informacje o kandydacie (właściwe podkreślić): 

 
Mam problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze  TAK NIE 

względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 

Posiadam orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na TAK NIE 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

 
Spełniam następujące kryteria opisane w Art. 150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe: 

 

wielodzietność rodziny kandydata TAK NIE 

niepełnosprawność kandydata TAK NIE 

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata TAK NIE 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata TAK NIE 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata TAK NIE 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie TAK NIE 

objęcie kandydata pieczą zastępczą TAK NIE 

 

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, iż zapoznałem 

się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U 2020.910 z dnia 

2020.05.22.) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez dyrektora 

placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek. 
 

…...................  

Data  

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

Podpis kandydata Podpis rodziców/ opiekunów prawnych w przypadku niepełnoletniego kandydata 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla celów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkól nr 4 im. 

Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 

 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO) informuję, że: 

 

Administratorem danych jest: Zespół Szkól nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, w 

imieniu którego występuje Dyrektor jednostki. 

Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 542703112 lub mail sekretariat@zs4nadroz.pl 

 

Cel przetwarzania - dane kandydatów do Szkoły oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą 

przetwarzane w celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku podjęcia 

nauki w celu realizacji zadań statutowych Szkoły. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu: 

 

 do końca okresu, w którym uczeń/słuchacz będzie uczęszczał do placówki, a następnie 

archiwizowane, 

 w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku, chyba że na 

rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego – 

do czasu zakończenia postępowania. 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust.1 lit.c, art. 9 ust.2 lit.g przepisów RODO – 

oraz przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi. 

 
W przypadku przyjęcia do placówki dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej 

zgodnie z: 

 

 Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust.2 lit.g tj. niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, 

 art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody 

udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody. 

 

Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego 

jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości 

przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a tym samym przyjęcia do szkoły. 

mailto:sekretariat@zs4nadroz.pl


Prawa osób, których dotyczą: 

 

 prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania i ograniczenia przetwarzania. 

 w przypadku przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Państwu 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

 

Państwa dane nie będą poddawane profilowaniu. 

 

Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia danych, np. firmie Vulcan 

Sp. z o.o., prowadzącej platformę E-dziennika, w celu dokumentacji przebiegu nauczania. 

 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 

Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 


