Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
ul. B. Prusa 2
32-200 Miechów
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM /
BRANŻOWEJ SZKOŁY I i II STOPNIA/ NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Dane osoby ubiegającej się o przyjęcie do szkoły / na kwalifikacyjny kurs zawodowy
Imię/imiona

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL
( w przypadku braku numeru PESEL, seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych kandydata

…………………………………………………………………………………………………….........
Adres miejsca zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych kandydata, a w przypadku
kandydata pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata:

…………………………………………………………………………………………………….
(adres miejsca zamieszkania kandydata: kod pocztowy poczta, miejscowość zamieszkania, ulica, nr domu, nr mieszkania)

…………………………………………………………………………………………………….
(adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych kandydata: kod pocztowy poczta, miejscowość zamieszkania, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej rodziców/opiekunów prawnych kandydata, a w przypadku
kandydata pełnoletniego - numer telefonu i adres poczty elektronicznej kandydata

…………………………………………………………………………………………………….
(numer telefonu i adres poczty elektronicznej kandydata)

…………………………………………………………………………………………………….
(numery telefonów i adresy poczty elektronicznej rodziców/opiekunów prawnych kandydata)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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).

………………………………………..…
data i podpis kandydata
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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).

………………………………………..…
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata
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 kandydatów jest jednostka wskazana w nagłówku niniejszego dokumentu
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania udzielonej zgody
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - zs2miechow <zs2miechow@o2.pl>

Preferencje kandydata co do wyboru szkoły ( kwalifikacyjnego kursu zawodowego) ( wpisać odpowiednio szkołę pierwszego, drugiego i trzeciego
wyboru).

Nazwa szkoły
Nr.
pref.

Typ
Szkoły

Nazwa zawodu: ( technikum, branżowa szkoła I stopnia)
Nazwa kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik teleinformatyk
Technik spedytor

Technikum

Technik pojazdów samochodowych
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
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Branżowa
Szkoła
I stopnia
Branżowa
Szkoła
II stopnia

Drugi język do wyboru
( spośród oferowanych
przez szkołę)*

Wybrane przedmioty
realizowane w zakresie
rozszerzonym ( spośród
oferowanych przez
szkołę)*

□
□
□
□
□
□

język angielski
matematyka
matematyka

język niemiecki □
język włoski

język angielski
matematyka
matematyka

□
□

Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

□
□

Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

□
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
□
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych □
ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

KKZ

□

* Nie dotyczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
………………………………………………………….
( data i podpis kandydata)

............................................................................................
( data i podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata)

