
....………..……………………, dnia …..……..……..………… 
                                                                                                                  Miejscowość                                                          data 
 

                            
 

 
       
     

 

Dane osobowe kandydata do szkoły  (proszę wypełnić drukowanymi literami): 
 

Pierwsze imię   Drugie imię             Nazwisko   
       
 Data i  miejsce urodzenia         Numer PESEL      
               w              

 d z i e ń     m i e s i ą c       r o k               m i e j s c o w o ś ć   
                                                                                                    

Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół ponadgimnazjalnych   
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych: 

 

1 
Pełna nazwa szkoły 
ponadgimnazjalnej:  
(szkoła pierwszego wyboru) 

 

2 
Pełna nazwa szkoły 
ponadgimnazjalnej:  
(szkoła drugiego wyboru) 

 

3 
Pełna nazwa szkoły 
ponadgimnazjalnej:  
(szkoła trzeciego wyboru) 

 

 
 
 
 
 

Adres zamieszkania kandydata: 
Ulica  Numer domu i mieszkania Miejscowość  

                    /   
Kod  Poczta   Gmina Powiat  

   -          
 

Dane rodziców / opiekunów prawnych kandydata: 
Imię i nazwisko matki / opiekunki prawnej *  Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego * 

   
Adres zamieszkania jeśli inny niż kandydata  Adres zamieszkania jeśli inny niż kandydata 

   
Telefon kontaktowy, e-mail (jeżeli posiada)  Telefon kontaktowy, e-mail (jeżeli posiada) 
   
 

*  niepo trzebne  s kreś l i ć    
 

 
 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej (zaznacz właściwą szkołę): 
 

   

 Liceum Ogólnokształcące     
     

 Technikum – technik mechatronik 
 

    
 

 Branżowa Szkoła I stopnia     
     

•  klasa wielozawodowa   w zawodzie   
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Kryteria uzupełniające (różnicujące)  
 
� Wielodzietność rodziny kandydata  
� Niepełnosprawność kandydata 
� Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
� Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
� Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
� Samotne wychowanie kandydata w rodzinie 
� Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

Do kryterium, które jest spełnione należy wpisać „X”.  
(Należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wskazane kryterium) 

 
 Załączniki  (do 26 czerwca  2018 r.) 

 

� Świadectwo ukończenia Gimnazjum   
� Zaświadczenie z wynikami testu gimnazjalnego  
� Karta zdrowia 
� Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie)  
� Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktyk (BSI,TM) 
� Młodociany pracownik (BSI) – zaświadczenie o praktyce / umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego 
� Inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Klauzula informacyjna 

Deklaracja ws. udziału w zajęciach z religii lub etyki  
 

       Deklaruję, że moja córka / mój syn ….……………..…….…...…………………..…..………..……….. będzie  
                                                                                       imię i nazwisko 

uczestniczył/a w zajęciach ………………………………..………**  w ZS w Karlinie w trzyletnim/czteroletnim* 
cyklu nauczania.  
 

 ** Proszę wpisać „religia” lub „etyka” lub „religia i etyka”  lub wstawić kreskę jeżeli nie deklarują Państwo udziału dziecka w żadnych  
       z wymienionych zajęć. 
 

 W przypadku zmiany decyzji zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie Dyrektora Zespołu 
Szkół w Karlinie. 

 
…………………….………..………………….………  

 (podpis rodzica / prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia) 

 

• Zespół Szkół w Karlinie przetwarza dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa. 

1. Administratorem danych jest Zespół Szkół w Karlinie z siedzibą przy ul. Ks. Brzóski 6, 78-230 Karlino, tel. 94 311 7844, e-mail: zskarlino@zskarlino.pl 
2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Karlinie jest Pani Marlena Mazur-Pączek, e-mail: iodmp@oswiata-karlino.pl 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Zespół Szkół w Karlinie jest art. 6 ust. 1 lit. C 

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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze danych, 

4. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach  ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach. 

5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne,  a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. 
6. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci mogą być przekazywanie jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane,  a także nie będą przekazywane 
do państw trzecich 

• Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze 
stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku. 

 
 

   Podpis kandydata     Podpis rodzica / opiekuna * 

  
    

  
    

Termin składania wniosków: od 09.05.2018 r. do 19.06.2018 r. 
 

*  niepo trzebne  s kreś l i ć    
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