
                                                                                                            Świnoujście, dnia                        
   Imię i nazwisko kandydata

                                                       
  Adres zamieszkania kandydata

                                                      

                                                                                  Dyrektor
                                                                      Branżowej Szkoły I Stopnia
                                                                      A.K.S. SZKOŁA TECHNICZNA
                                                                     

PODANIE
o przyjęcie do szkoły

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pierwszej klasy Branżowej Szkoły I 
Stopnia A.K.S. SZKOŁA TECHNICZNA w zawodzie:

□ ślusarz                  □  lakiernik                 □ operator obrabiarek  skrawających

W gimnazjum uczyłam(em) się języka                                                                            

                                                                                                                                                                
 podpis rodziców (opiekunów prawnych)                                                      podpis kandydata

                                                                                                                                         
Wymagane załączniki:
- Dwa zdjęcia - podpisane
- Świadectwo ukończenia gimnazjum 
- Zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego                     
- Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
- Umowa zawarta z pracodawcą o podjęciu praktycznej nauki zawodu.



KARTA INFORMACYJNA 

1. Nazwisko                                                                                                                     
2. Imię (imiona)                                                                                                               
3. Data urodzenia                                                                                                             
4. Miejsce urodzenia                                                                                                        

5. PESEL □□□□□□□□□□□
6. Adres kandydata                                                                                                          
                                                                          gmina                                                     
powiat                                                   województwo                                                     
7. Imię i nazwisko matki (opiekunki)*                                                                            
                                         telefon kontaktowy                                                                 
                                         e-mail                                                                                      
8. Imię i nazwisko ojca (opiekuna)*                                                                                
                                          telefon kontaktowy                                                                
                                          e-mail                                                                                     
9. Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)                                                                
                                                                                                                                         
10. Miejsce pracy matki (opiekunki)*                                                                             
                                                                              tel.                                                      
11. Miejsce pracy ojca (opiekuna)*                                                                                 
                                                                             tel.                                                       
12. Zainteresowania                                                                                                         

Wyrażam zgodę na podejmowanie działań w zakresie zapewnienia zdrowia mojej córki/mojego 
syna* podczas zajęć szkolnych.
Oświadczam, że wszystkie podane wyżej dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

                                                         
*właściwe podkreślić                                                                                                  podpis rodzica (opiekuna prawnego)



Zgodnie  z  art.13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europeskiej PL)

Informuję, że:

1. Administratorem  Pana/Pani/Uczniów/Rodziców  danych  osobowych  jest  Branżowa  Szkoła
I  Stopnia  A.K.S.  Szkoła  Techniczna  z  siedzibą  w  Świnoujściu,  ul.  Białoruska  2,  72-602
Świnoujście, tel. 512 263 501, sekretariat@aks.szkola.pl

2. Dane osobowe Pana/Pani/Rodziców oraz Ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
lit.  c  ogólnego rozporządzenia  j/w o ochronie danych w celu realizacji  zadań ustawowych,
określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017r., poz. 59)
oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198) w celu
realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

3. Pana/Pani/Ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt.

4. Posiada  Pan/Pani/posiadasz  prawo  do:  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych
osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Panu/Pani/Rodzicom/Uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  i  jest  obowiązkowe  ze  względu
na przepisy prawa oświatowgo j/w.

                                                

mailto:sekretariat@aks.szkola.pl

