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

Chrzanów, dnia .....................................

imię i nazwisko

......................................................................
ulica, nr domu

......................................................................
kod pocztowy, miejscowość

.....................................................................
telefon kontaktowy

Dyrektor
Powiatowego Centrum Edukacyjnego
w Chrzanowie

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2020/2021 do klasy ...........................................................

TECHNIKUM Nr 1
zawód

*

przedmioty rozszerzone

języki obce

technik mechatronik
technik pojazdów samochodowych
technik mechanik
technik elektryk

język angielski, język niemiecki
matematyka, fizyka

technik automatyk
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik inżynierii sanitarnej
technik budownictwa

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 1
wielozawodowa ..............................................................................................................
(wpisać zawód)

monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
operator obrabiarek skrawających

 język angielski
 język niemiecki

ślusarz
elektryk

* przy wybranym zawodzie zaznaczyć X

.....................................................................
(podpis rodzica / prawnego opiekuna)

................................................................
(podpis kandydata)

DO PODANIA DOŁĄCZAM:


Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej



Zaświadczenie o wynikach ósmoklasisty



Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wydana przez szkolę podstawową)



Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie



2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)



Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz osobowy



Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące lekcji religii



Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące wychowania do życia w rodzinie



Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna



Umowa o praktyczną naukę zawodu (dotyczy przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 do klasy: wielozawodowej) - 3 egz.zarejestrowana w szkole w terminie do : 28.08.2020 r.

Chrzanów dn. ..........................................

....................................................
(czytelny podpis kandydata)

Załącznik Nr 1
do podania o przyjęcie do szkoły

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
NAZWISKO
IMIĘ (IMIONA)
DATA I MIEJSCE URODZENIA
PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA
IMIĘ I NAZWISKO OJCA /PRAWNEGO OPIEKUNA
NR TELEFONU KONTAKTOWEGO OJCA /
PRAWNEGO OPIEKUNA
IMIĘ I NAZWISKO MATKI / PRAWNEJ OPIEKUNKI
NR TELEFONU KONTAKTOWEGO MATKI /
PRAWNEJ OPIEKUNKI

Załącznik Nr 2
do podania o przyjęcie do szkoły

Chrzanów , dnia …………................……………….
.....................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że syn/córka* podczas nauki w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie
będzie

nie będzie

uczestniczyć w lekcjach religii.

......................................................................................
(czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna)

* niepotrzebne skreślić

____________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 3
do podania o przyjęcie do szkoły

Chrzanów , dnia …………................……………….
.....................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że syn/córka*

będzie

nie będzie

uczestniczyć w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

......................................................................................
(czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4
do podania o przyjęcie do szkoły

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacyjne ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów telefon:
32 623 29 09
2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pan Artur Baranowski, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail baranowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub
danych dziecka.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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 na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych
danych).
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
 Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,
 Kuratorium Oświaty,

Centralna Komisja Egzaminacyjna,
 dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Szkoły,
 operatorzy pocztowi i kurierzy,
 banki w zakresie realizacji płatności,
 podmioty świadczące na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Szkołę przez
przepisy prawa,
 organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą
podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych
fakultatywnych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka
………………………………………………………………………………………........................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, w celu:
 podejmowania działań edukacyjnych szkoły (nauczania),
 prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, w szczególności poprzez
zamieszczanie informacji, zdjęć lub filmików na stronie internetowej oraz innych profilach internetowych
zarządzanych przez szkołę oraz w mediach (prasa, serwisy internetowe),
 wydawania wszelkiego rodzaju publikacji przygotowanych przez szkołę,
 realizacji przez szkołę innych działań oświatowych, kulturalnych, sportowych czy też edukacyjnych.
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie danych osobowych mojego
dziecka ……………………………………………………………………………........................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

obejmujących w szczególności informacje o: szczególnych osiągnięciach uzyskanych podczas edukacji, egzaminów,
konkursów, czy też olimpiad, miejscowości z której pochodzi oraz przynależności do danej klasy, a także prac wykonanych
przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno – wychowawczych.
Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie.

.....................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna)

