Załącznik nr 3
do Wewnątrzszkolnego Regulaminu Rekrutacji
z dnia 4 maja 2017r.

Wniosek o przyjęcie kandydata
do Szkoły Policealnej dla Dorosłych
w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
na rok szkolny 2017/2018
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 1 czerwca do 28 czerwca 2017 r.
w sekretariacie szkoły.
Szkoła do której składany jest wniosek

Szkoła Policealna dla Dorosłych
w Zespole Szkół Zawodowych
im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

W zawodzie

Czas Kształcenia

asystent osoby niepełnosprawnej

1 rok

opiekun osoby starszej

2 lata

opiekun w domu pomocy społecznej

2 lata

opiekunka środowiskowa

1 rok

technik administracji

2 lata

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

1,5 roku

technik informatyk

2 lata

technik rachunkowości

2 lata

Proszę
zaznaczyć

Data złożenia wniosku:
DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL
Nr dowodu osobistego
Imię*
Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Kod pocztowy*

Nr domu/ nr
mieszkania*
Nr telefonu
stacjonarnego*

Adres e-mail*
Nr telefonu
komórkowego*

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………….
podpis kandydata

1

Specyfikacja załączników do wniosku:
Kolejny
numer
załącznika

Rodzaj załącznika

Forma załącznika

1.

trzy fotografie /opisane: imię nazwisko/

2.

świadectwo ukończenia szkoły odpowiedniego typu

3.

kserokopia zaświadczenia lekarskiego zawierająca
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania zawodu

4.

kserokopia dowodu osobistego

1

Uwagi

Do wniosku dołączono łącznie ......... załączniki.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną ochrony danych osobowych kandydata, w celu rekrutacji kandydata
do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którymi przetwarzanie jest
dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23
ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne
do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa
w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na
przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje
ich ochrony.
Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
we wniosku w celu przyjęcia do szkoły w roku szkolnym 2017/2018.
Administratorem danych jest dyrektor szkoły wybranej przez kandydata.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Dane podaję dobrowolnie.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska na tablicy ogłoszeń
w szkole, na liście przyjętych i liście nieprzyjętych.
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

……………………………………….
podpis kandydata

*** niepotrzebne skreślić
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Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia, kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem, oświadczenie, kopia

2

