
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

telefon: 

Drugi wybór: 

Trzeci wybór: 

Dane kandydata ........................................... 
(miejscowość i data) 

Nazwisko: 

Imiona: 

d d     m      m     r r r r 

    telefon: 

telefon: 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

DYREKTOR 
REGIONALNEGO CENTRUM 
EDUKACJI ZAWODOWEJ W NISKU 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej (proszę zaznaczyć wybraną klasę 

oraz  w  przypadku  niezakwalifikowania  do  wybranej  klasy  proszę  określić  drugi 

i trzeci wybór): 

Wyrażam wolę uczestniczenia mojego dziecka w lekcjach: 

 religii etyki
Religia i etyka są przedmiotami nieobowiązkowymi. Można wskazać religię lub etykę, obydwa przedmioty lub żadnego z  w/w 
przedmiotów. 

Deklaruję, że syn/córka będzie uczestniczył w nieobowiązkowych zajęciach wychowania do życia w rodzinie: 
TAK NIE

Po zadeklarowaniu uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu nieobowiązkowego uczeń zobowiązany jest do udziału w zajęciach. 

Nazwa i adres ukończonej szkoły podstawowej: ………………………………………………………………………………………………………………...… 

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

Tytuł ubezpieczenia zdrowotnego kandydata (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
zatrudnienie, emerytura, renta, działalność gospodarcza, bezrobotny,

inny (jaki?)…………............................................................................................................................................................................. 

Po przyjęciu do szkoły pragnę zamieszkać w internacie (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
TAK NIE

Pierwszy wybór: 

Dane rodziców 
(opiekunów prawnych): 

imię i nazwisko: 

adrese-mail: 

imię inazwisko: 

adrese-mail: 

    Data i miejsce urodzenia: 

PESEL: 

Adres e-mail: 

Adres zamieszkania: 
miejscowość, ulica, nr domu, 

nr mieszkania: 

kod, poczta,gmina: 

powiat, województwo: 



Do podania załączam: 
1.
2.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( dołączone w dniach od 24 czerwca do 14 lipca 2022r. do godz. 1500), 
Zaświadczenie o  szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (dołączone w dniach od 24 czerwca do 14 lipca 
2022r. do godz. 1500),

3. Dwie aktualne fotografie (37 x 52 mm, podpisane na odwrocie – po przyjęciu do szkoły);
4. Kartę zdrowia i szczepień ucznia (po zakończeniu rekrutacji),
5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie:

a. Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (dołączone w dniach od 22 lipca do 28 lipca 2022r. 
do godz. 1500),

b. Oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (dołączone w dniach od 22
lipca do 28 lipca 2022r do godz. 1500),

c. Zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu, o ile nie zostały one złożone wraz z podaniem ( do 28 lipca 2022r.). W przypadku braku możliwości 
przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata  informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 
19 sierpnia 2022r. do godz. 15.00. Należy  wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. 
Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 
24 września 2022r. Nie przedłożenie do 24 września 2022r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z 
rezygnacją z  kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

d. Opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie problemów zdrowotnych;
6. Pisemną zgodę rodziców, a w razie konieczności:
- oświadczenie o wielodzietności z  klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
- orzeczenie o niepełnosprawności.
Kandydatów do klas mundurowych obowiązuje sprawdzian indywidualnych predyspozycji i sprawności fizycznej:

I termin – 01.06.2022r. – 14.06.2022r. – dokładny termin i godzina zostaną podane później
II termin – do 7 lipca 2022r. – dokładny termin i godzina zostaną podane później

7. Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę zawodową (dotyczy zawodów: mechanik pojazdów
samochodowych, piekarz, fryzjer, kucharz, wędliniarz, cukiernik, dekarz, blacharz samochodowy, lakiernik, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, sprzedawca, krawiec, monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych)

Oświadczenie Rodziców (prawnych opiekunów) kandydata 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu odbywa się w 
celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły. Nadto, w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem 
pozytywnym, przyjmuję do wiadomości, że dane będą przetwarzane przez szkołę, organ założycielski i organy 
uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia. Przetwarzanie 
danych odbywać się będzie zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w nawiązaniu do Ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z poźn. zm.), Ustawy o systemie informacji oświatowej 
z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. nr 139, poz. 814 z późn. zm.) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
2018 poz. 1000 z późn. zm.).

............................................................. 
(podpis rodziców (prawnych opiekunów) kandydata) (data) 

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

(data) 

.......................................... ............................................................. 
(podpis rodziców (prawnych opiekunów) kandydata) 

Wyrażam również zgodę na publikacje wizerunku mojego dziecka przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 
w Nisku zamieszczonego w prasie, witrynie szkolnej, na stronie internetowej szkoły, w gazetce szkolnej, ulotkach 
informacyjnych i materiałach promocyjnych szkoły. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku zarejestrowanego 
podczas zajęć lekcyjnych, apeli, akademii, imprez szkolnych i środowiskowych, zawodów sportowych i konkursów 
w postaci fotografii, dokumentacji filmowej lub prac autorstwa ucznia. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani 
czasowo, ani terytorialnie. 

(data) 

.......................................... ............................................................. 
(podpis rodziców (prawnych opiekunów) kandydata) 



Potwierdzam, że znana jest nam decyzja naszego dziecka o wyborze szkoły ponadpodstawowej i obowiązujących w niej 
zasadach rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem, Programem Wychowawczym, Programem 
Profilaktycznym i innymi dokumentami szkoły znajdującymi się na stronie internetowej szkoły: http://rceznisko.eu. 
Zobowiązuję się uczestniczyć w organizowanych przez Szkołę spotkaniach z rodzicami. W przypadku braku 
możliwości osobistego uczestnictwa w spotkaniu informację o postępach w nauce i zagrożeniach uzyskam
u wychowawcy. 

(data) 

.......................................... ............................................................. 
(podpis rodziców (prawnych opiekunów) kandydata) 

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie 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), informujemy : 

Administratorem danych osobowych jest:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
ul. Sandomierska 1,
37 – 400 Nisko

Inspektorem Ochrony  Danych jest:

Jakub Smykla
tel. 882 491 546,
email: jakub.smykla@hebenpolska.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach związanych z rekrutacją uczniów.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g), h) RODO w nawiązaniu do 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z poźn. zm.), Ustawy 
o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. nr 139, poz. 814 z późn. zm.) oraz ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

Dane osobowe będą przechowywane na czas trwania rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych 
Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy), tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
Administrator nie profiluje danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
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