................… dnia ................................................
miejscowość

data

KIEROWNIK INTERNATU
przy Zespole Szkół Zawodowych
z Biblioteką Pedagogiczną
ul. Piaskowa 2 12-200 Pisz
PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ
W PISZU
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do Internatu przy Zespole Szkół
Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu w roku szkolnym 2021/2022.
I. DANE OSOBOWE KANDYDATA
Imię/imiona
Nazwisko
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL
Nr telefonu kandydata

Adres zamieszkania kandydata
Województwo
Ulica
Nr budynku

Nr lokalu

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Miejscowość

II. SZKOŁA
Nazwa
klasa/profil
Typ szkoły

 Branżowa Szkoła

 Technikum

 Liceum ogólnokształcące  Liceum mundurowe

(proszę zaznaczyć)

III. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Rodzic ojciec/opiekun prawny
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail kontaktowy

Rodzic matka/opiekun prawny

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych
Województwo
Ulica
Nr budynku

Nr lokalu

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Miejscowość

IV. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
W przypadku większej liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Internatu niż liczba
miejsc, którymi dysponuje internat, będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające
jednakową wartość:
1 Kandydat jest uczniem ZSZ z BP i pobiera naukę poza miejscem
TAK
NIE
zamieszkania
2

Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej
dzieci

TAK

NIE

3

Kandydat ma orzeczoną niepełnosprawność

TAK

NIE

4

Kandydat, którego jedno lub/i dwoje z rodziców jest
niepełnosprawne

TAK

NIE

5

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność

TAK

NIE

6

Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca

TAK

NIE

7

Kandydat objęty pieczą zastępczą

TAK

NIE

(proszę o zakreślenie odpowiednio TAK lub NIE)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Internat nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność
zgłoszeń.
………………………………...….
podpis kandydata

………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

Oświadczenia: (proszę wypełnić, w przypadku zaznaczenia pkt 2 lub 6)
Oświadczam/y, że dziecko zgłoszone do internatu jest członkiem rodziny wielodzietnej.
Wraz z dzieckiem rodzina liczy ............. członków (w tym : ..............dzieci)
………………………………...….
data

………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuje dziecko zgłoszone do internatu i nie
zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka

………………………………...….
data

………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy do wiadomości, że:
 administratorem danych jest Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczna w Piszu
tel. 87 /423 20 52 e-mail: sekretariat @ zsz.pisz.pl
 dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak
możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
 celami przetwarzania danych są: rekrutacja, a po pozytywnym wyniku rekrutacji w dalszej
kolejności cele wynikające z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Oświatowe, ustawie o
systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej oraz wydanych do nich aktów
wykonawczych, a także Statutu placówki,
 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in.
firmy IT, kancelarie prawne, itp.),
 dane przechowywane będą przez okres ustalany odrębnie dla każdego celu przez administratora,
na podstawie kategorii archiwalnej akt,
 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie
decyzji ani profilowanie,
 przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie
danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,
 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym
inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infonic.pl
………………………………...….
data

………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

