
KWESTIONARIUSZ - PODANIE 
 

Dla kandydatów do klas pierwszych  

Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego  

w Garbatce-Letnisku  

ul. Hanki Lewandowicz 4  

tel. (048) 62 10 047 

 

Imiona i nazwisko 
 

 

PESEL 
 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

Adres zamieszkania  
(dokładny adres z kodem pocztowym) 

 

 

Imiona i nazwiska 

rodziców/opiekunów prawnych 

 

Nr telefonu do rodziców/opiekunów 

prawnych 

 

Czy chciałbym zamieszkać               

w internacie szkolnym? 
TAK NIE 

 

Ubiegam się o przyjęcie do pierwszej klasy ponadpodstawowej: 

 

3-letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: 

              - stolarz,                        - dekarz, 

              - cieśla,                         - kaletnik,                

              - tapicer,                       - krawiec,    
 

5-letnie TECHNIKUM LEŚNE 

 

5-letnie TECHNIKUM DRZEWNE 

 

5-letnie TECHNIKUM RENOWACJI 

ELEMENTÓW ARCHITEKTURY 

   Proszę podkreślić właściwy wybór szkoły/zawodu 

 

 

................................................      ....................................... 

     podpis rodzica/opiekuna       podpis kandydata do szkoły 

 

Do podania załączam: 

1.   Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

2.   Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

3.   2 fotografie podpisane ołówkiem. 

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia                                

w określonym zawodzie. 

5.   Inne dokumenty np. opinia lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 



 

Zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji.    

 

              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 Europejskiej PL): 

 

1.Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego                                      

w Garbatce-Letnisku ul. Hanki Lewandowicz 3, e:mail: zsdwgarbatce@poczta.onet.pl. 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@ckziu.radom.pl. 

3.Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a, c do celów rekrutacyjnych ogólnego rozporządzenia 

j/w oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe wraz  

z aktami wykonawczymi (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu).  

4.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa (SIO, ZUS, KRUS, Urząd Pracy). 

5.Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt tj. 5 lat. 

6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo                  

do cofnięcia zgody. 

7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 00-193 Warszawa 

ul. Stawki 2. 

8.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym 

zakresie jest dobrowolne. 

 

Oświadczenie dot. publikacji wizerunku 
Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 zm.), wyrażam zgodę 

na nieodpłatne utrwalenie, przetwarzanie i wykorzystanie mojego wizerunku w formie zdjęć, filmów oraz nagrań dźwiękowych wykonanych 

podczas kształcenia w ZSDiL w Garbatce-Letnisko, w ramach uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych. 

 

Zaznacz:NIE                                                     

 

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na wykorzystanie w/w danych osobowych przez ZSDiL dla celów marketingowych i promocyjnych 

szkoły. Miejscami publikacji będą m.in. oficjalna strona internetowa szkoły, oficjalny profil szkoły na portalu społecznościowym  

(np. Facebook), materiały reklamowe w formie elektronicznej (np. publikacje, newslettery, reklamy) i fizycznej (np. ulotki, publikacje) oraz 

 w innych mediach, promujące szkołę. 

 

Zaznacz:NIE                                                     

 

 

 

 

 

……………………………………                                                                                        ………………………………………………………… 

miejscowość, data                                                                                                                  czytelny podpis kandydata/rodzica/opiekuna prawnego 

                                                                                                                                

 

 

mailto:iod@ckziu.radom.pl

