
                                                                                                                                          

 

Wniosek o przyjęcie do INTERNATU LO XXIV Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZSE-O 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA DYSCYPLINA:  

PESEL            

IMIĘ/2 IMIĘ   

NAZWISKO  

MIEJSCE 
URODZENIA 

 DATA URODZENIA     

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo  Powiat/ Gmina  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu/ nr mieszkania   

Numer telefonu ucznia            Laureat/ka – finalista/ka 
                konkursu/ olimpiady 

           stypendium : 
       naukowe          sportowe 

DANE OSOBOWE MATKI/ OPIEKUNKI PRAWNEJ  

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic Opiekun prawny Nie żyje Przebywa za 
granicą 

Imię  

Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI - PODAĆ JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES DZIECKA 

Województwo  Ulica  

Miejscowość  Nr domu/ nr mieszkania  

kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE MATKI/ OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon dom/ komórka  

Adres e-mail*  

 

DANE OSOBOWE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO  

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic Opiekun prawny Nie żyje Przebywa z 
granicą 

Imię  

Nazwisko  

 

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA - PODAĆ JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES DZIECKA 

Województwo  Ulica  

Miejscowość  Nr domu/ nr mieszkania  



                                                                                                                                          

 

kod pocztowy  

 

DANE KONTAKTOWE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon dom/ komórka  

Adres e-mail*  

 
* Adres e-mail jest wykorzystany do poinformowania o wynikach kwalifikacji. Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do 

skrzynki pocztowej adresata. 

 
KRYTERIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY 

*Proszę o zakreślenie odpowiednio TAK lub NIE 
 

1. Kandydat z rodziny wielodzietnej, 
wychowującej troje lub więcej dzieci 

TAK* NIE* 

2. Kandydat, z orzeczeniem o 
niepełnosprawności 

TAK* NIE* 

3. Kandydat, którego rodzic ma orzeczoną 
niepełnosprawność 

TAK* NIE* 

4. Kandydat, którego oboje rodziców ma 
orzeczoną niepełnosprawność 

TAK* NIE* 

5. Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną 
niepełnosprawność 

TAK* NIE* 

6. Kandydat wychowywany przez samotnego 
rodzica 

TAK* NIE* 

7. Kandydat objęty pieczą zastępczą TAK* NIE* 

 
UWAGA!  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów odpowiednio w postaci oświadczeń, kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem. 
 
Oświadczenie: 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w niniejszym wniosku na rok szkolny 2020/2021. Administratorem danych jest dyrektor ZSE-O oraz 
koordynator ds. Internatu do którego dziecko uczęszcza. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści 
danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Dane podaję dobrowolnie. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywej deklaracji. Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 
 
 
……………………………………………                                           ………………………………………….. 
(podpis matki/ opiekunki prawnej)                                                     (podpis ojca/ opiekuna prawnego) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                          

 

 
 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 
 
1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogólnokształcących,  
     ul. Drukarska 50, 53-312 Wrocław, tel.71 798 69 08 fax:71 798 44 08,  
     email: kontakt@drukarska.net     lub  zsekon@interia.pl 
 
2.   Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować 
      e -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl  oraz telefonicznie: +48 608294903 
 
3.   Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO a dokładnie w celu wykonania obowiązku 
prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.                         
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.),Art. 6 ust 1 lit a RODO tj. zgoda. 

 
4.   Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 
       należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane 
       zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 
 
5.   Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca 
      okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia  
      do placówki – przez okres określony w przepisach prawa. 
 
6.   Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,     
      ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec 
      przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 
7.    Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
      Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 
       Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 
 
8.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są 
       Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa 
       w rekrutacji. 
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KRYTERIA REKRUTACJI - WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA 
 

 
 
 

Wynik sportowy   Pozycja na listach 
rankingowych 

 

Klasa sportowa  Przynależność do kadr 
(wojewódzka, 
regionalna, narodowa) 

 

Poziom sportowy 
prezentowany na 
egzaminach wstępnych 

 Uczeń oddziału 
sportowego 

 

 
 
 

DECYZJA 
(Wypełnia członek Komisji rekrutacyjnej) 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat uzyskał punktów:  

Przyznano kandydatowi 
miejsce w Internacie 

TAK NIE 

Nie przyznano miejsca z powodu - uzasadnienie  

Data wypełnienia:  Podpis 
upoważnionego 
członka Komisji: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


