POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
ul. Wrocławska 30A, 59-400 Jawor
tel./fax: 76 870-30-88
www.pckzjawor.pl
e-mail: sekretariat@pckzjawor.pl

PESEL:
………………………….
(pieczęć gimnazjum)

PODANIE
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Dyrektor
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Wrocławska 30A, 59-400 Jawor

I. Dane osobowe kandydata do szkoły:
Imiona, nazwisko: …………………………….………………………………………………...
Data i miejsce urodzenia: …………………….…………………………………………………
(dzień, miesiąc, rok, miejscowość)

Adres zamieszkania: …….……………………………………………………………………...
(kod pocztowy, miejscowość, gmina, ulica, nr domu / nr mieszkania, województwo)

Telefon kontaktowy…………………….…………………………………………………………..
II. Dane teleadresowe rodziców/opiekunów prawnych
Imię i nazwisko matki/opiekuna: ………………….…………………………………………...
Adres zamieszkania: …….……………………………………………………………………...
(kod pocztowy, miejscowość, gmina, ulica, nr domu / nr mieszkania, województwo)

……………………………………….…………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ojca/opiekuna: ………………….…………..………………………………...
Adres zamieszkania: …….……………………………………………………………………...
(kod pocztowy, miejscowość, gmina, ulica, nr domu / nr mieszkania, województwo)

……………………………………….…………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………

III.

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej (zaznacz właściwe; możesz zaznaczyć więcej niż
jedno – wówczas numerami oznacz klasy, np. 1 – najbardziej preferowana, 2 – kolejna, do której
chcesz kandydować w przypadku niewystarczającej ilości punktów rekrutacyjnych do klasy
preferowanej)
technik informatyk
technik mechanik
technik ekonomista
technik logistyk

rozszerzona matematyka
rozszerzona matematyka
Wybrany zawód

Praktyczna nauka zawodu
prywatny pracodawca
Pracownia Ćwiczeń Praktycznych

branżowa szkoła I stopnia
języki obce:

rozszerzona geografia
rozszerzona geografia

1. język angielski
2. język niemiecki
(kontynuacja- j. obcy obowiązkowy w gimnazjum)

IV. Deklaruję:
TAK

NIE

udział mojego dziecka w zajęciach religii
udział mojego dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie
pobyt dziecka w internacie
……………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

V. Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Oryginał / kopia świadectwa ukończenia szkoły
Oryginał / kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Dwie fotografie
Zaświadczenie lekarskie
(kandydaci ubiegający się do szkoły zawodowej)
5. Podanie o przyznanie miejsca w internacie
6. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej
(kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu)
7. Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe
(laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych)

□
□
□
□
□
□
□

Do podania można dołączyć dokumenty nadające uprawnienia i wynikające z zapisu art. 20c ust.2 Ustawy o systemie oświaty (Dz.
U. z 2014r. , poz. 7) tj:,

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na
podstawie odrębnych przepisów
3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie
wydane na podstawie odrębnych przepisów
4. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem
5. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

□
□
□
□
□

Klauzula informacyjna przy rekrutacji kandydatów do szkoły
Administratorem podanych danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Wrocławska 30A 59 – 400 Jawor
Inspektor ochrony danych: Lucyna Buczkowska dyrektor PCKZiU w Jaworze, Administrator Danych Osobowych tel.
76 870 30 88; e-mail: sekretariat@pckzjawor.pl

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja uczniów do szkoły
Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.
1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art.
17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo
wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie
np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………………………………………………… w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia rekrutacji.
……………………..…………………… …………………………..
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

Informacje dodatkowe:
Składanie podań o przyjęcie do klas pierwszych
Składanie w sekretariacie szkoły: świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia
o wyniku egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, zdjęć i in.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
szkoły

01. 06. – 20. 06. 2018 r.
22. 06. – 26. 06. 2018 r.
13. 07. 2018 r.

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkół są zobowiązani niezwłocznie
potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole, najpóźniej do 17.07.2018r.
Ostateczne ogłoszenie list kandydatów
poszczególnych szkół

przyjętych i nieprzyjętych do

26. 07. 2018 r.

