
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

 

ZDJĘCIA ŚWIADECTWO EGZAMIN PRAKTYKI 
KARTA 

ZDROWIA 
INF. DLA 

PIELĘGNIARKI 
OPINIA 

PPP 
NR 

KSIĘGI 
DATA złożenia 

kwestionariusza 

                  
wypełnia szkoła  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DANE KANDYDATA 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
  
Imię ............................. Drugie imię ......................... Nazwisko ......................................  

              

Data urodzenia ..............................................   PESEL  

 

Miejsce urodzenia ........................................ woj. ........................................................... 

 

Adres: ul./os. ………………………………………………… nr ………………………………………. 

  

…………………………………….… 
 

Telefon kontaktowy kandydata: .................................................................. 

Ostatnia szkoła (pełna nazwa): ............................................................................................. 

Adres e-mail ucznia: ……………………………………………………………………… 

 
 

Nazwisko i imię matki/opiekuna*  ................................................................................... 

Telefon kontaktowy: ........................................ Adres e-mail: ……………………………………… 

Adres:  

 

………………….. ul./os. ....................................... nr ………….. 

______________________________________________________________________________________ 

Nazwisko i imię ojca/opiekuna*  ................................................................................... 

Telefon kontaktowy: ........................................ Adres e-mail: ……………………………………… 

Adres:  

 

………………….. ul./os. ....................................... nr ………….. 

____________________________________________________________________________________________ 
 

PODANIE DO SZKOŁY 
  

Zwracam się o przyjęcie mnie w roku szkolnym  ……………………………………. 

do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Rogera Sławskiego kształcącej w zawodzie:  
 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Uwaga!  

W przypadku nie utworzenia klasy w wybranym zawodzie proszę o przyjęcie do klasy  

pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie (wpisać nazwę szkoły i zawód):  

 

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

 

                      

       

       

       



ZAŁĄCZNIKI:  

1. Dwie aktualne fotografie (3x4 cm podpisane na odwrocie nazwiskiem i imieniem); 

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał); 

3. Zaświadczenie o wyniku egzaminu (oryginał); 

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu; 

5. Dyplomy laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów oraz przedmiotowych organizowanych przez 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (jeśli kandydat posiada); 

6. Kwestionariusz Osobowy Kandydata; 

7. Karta zdrowia i oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej (bezpośrednio dostarczyć pielęgniarce  

w terminie do 7 dniu od przyjęcia, gabinet 02).  
8. Oświadczenie o przyjęcie do nauki zawodu (z zakładu praktyk). 

 
 

DODATKOWE INFORMACJE 

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* (dokumenty 

dostarczyć bezpośrednio do gabinetu pedagoga szkolnego, pok. 109). 
tak         nie  

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności* (dokumenty 

dostarczyć bezpośrednio do gabinetu pedagoga szkolnego, pok. 109). 
tak         nie  

*odpowiednie zaznaczyć X 

 

        .......................................................................... 
                           (data i czytelny podpis rodzica)   

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA UCZNIA W ZAJĘCIACH RELIGII 

Oświadczam, że mój syn/moja córka: 

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

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach  

(Dz. U. 1992 nr 36 poz. 155) (*odpowiednie zaznaczyć X): 

wyrażam wolę uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu „Religia”* 

nie wyrażam zgody na udział w zajęciach z przedmiotu „Religia”*  i oświadczam, że mam 

świadomość, że w czasie lekcji religii moje dziecko będzie przebywało w bibliotece szkolnej. 

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

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Oświadczenie ws. samodzielnego powrotu ucznia do miejsca zamieszkania 

 

Oświadczam, że (*odpowiednie zaznaczyć X): 

❑   wyrażam zgodę*                                                 ❑   nie wyrażam zgody* 

na samodzielny powrót mojego dziecka do domu i opuszczenie biblioteki szkolnej przez moje 

dziecko po skończonych zajęciach. 

Jednocześnie oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny* biorę na siebie pełną odpowiedzialność 

prawną za bezpieczeństwo dziecka podczas samodzielnego powrotu do domu. 

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

(data)                                                                              (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



Oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

      ❑   Wyrażam zgodę*                                                ❑   Nie wyrażam zgody*   

na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, którym jest Zespół Szkół Budowlanych 

im. Rogera Sławskiego, ul. Grunwaldzka 152, 60-309 Poznań, w zakresie:  

❑ mojego wizerunku*   

❑ wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) …………….…………………………………………….  

 

zarejestrowanego: podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz uczestnictwa w programach, 

projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez 

Administratora w formie: fotografii i materiałów filmowych, poprzez wykorzystanie, publikację, 

rozpowszechnienie wizerunku w mediach: 

❑  na stronie internetowej Administratora*  

❑  w profilach internetowych Administratora (na Facebooku, na YouTube, Instagramie)*   

a także:  

 ❑  w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Administratora 

podmiotom współpracującym* 

 

dla celów: informacyjnych i promocyjnych Administratora, w szczególności  budowania 

pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach;  

zgodnie z przepisami:  

 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) zwanego dalej odpowiednio „RODO”;    

 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych; 

 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Oświadczam, że: 

− mam świadomość, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne;  

− mam świadomość, iż zgoda może być cofnięta w każdym czasie;  

−zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej (klauzula jest dostępna na stronie 

internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń). 

 

……………..…………………………..……. 

 (podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

*odpowiednie zaznaczyć: X 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów 

 

A. W związku z przetwarzaniem Państwa i Państwa dzieci (w tym dzieci, dla których są Państwo opiekunami prawnymi) danych osobowych 

informujemy – zgodnie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 

119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2); zwanego dalej w skrócie „RODO”, że: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH. 

Administratorem Państwa danych osobowych (tj. uczniów i rodziców/opiekunów prawnych) jest Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera 

Sławskiego, ul. Grunwaldzka 152, 60-309 Poznań. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych, w następujący sposób: 

1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmpsc.pl  

2. pod numerem telefonu: 882 155 218 

3. pisemnie na adres: TMP s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq


1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się przede wszystkim w związku z realizacją celów oświatowych, dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Podstawą prawną zbierania Państwa danych osobowych jest: 

2.1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe; ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty; ustawy z 

dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej;  

2.2. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

2.3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu; 

2.4. art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, tj.: niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.  

3. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Państwa zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan 

zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Państwa sprawy. 

III.  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 

1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotów publicznych uczestniczących w 

procesie edukacji, organów władzy publicznej; 

2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę 

informatyczną, prawną, usługi pocztowe, ochronę osób i mienia, ochronę danych osobowych, archiwizację i niszczenie dokumentów, a 

także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są 

przetwarzane Państwa dane. 

IV. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO. 

Administrator, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak z 

uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa 

trzeciego w związku z korzystaniem z takich serwisów jak Facebook, YouTube, Instagram. Administrator nie ma jednak kontroli nad tym 

jakie dane gromadzi dostawca serwisów internetowych lub wtyczek. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. kraje Unii Europejskiej oraz  Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Jednocześnie Facebook posiada 

certyfikat EU – US – Privacy Shield, tzn. w ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja stwierdziła odpowiedni poziom 

ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. YouTube przechowuje Państwa dane jako profile 

użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka 

ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i 

informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach. Aby dowiedzieć się więcej o celu i zakresie gromadzenia i 

przetwarzania danych przez YouTube, należy zapoznać się z polityką prywatności tego portalu. Pod tym adresem znaleźć można dalsze 

informacje o przysługujących Państwu prawach i ustawieniach, jakie można zastosować, aby chronić swoją prywatność: 

https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe m.in. w USA i stosuje się do zasad Tarczy 

Prywatności EU – USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 

wskazanym przepisami prawa. 

2. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, 

przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

1. dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3. usunięcia swoich danych osobowych, 

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

5. przenoszenia swoich danych osobowych, 
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek 

prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.   

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY. 

1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania. 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu. Podanie 

przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może 

skutkować brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej (w tym realizacji zadań względem ucznia), a także konsekwencjami 

przewidzianymi przepisami prawa. 

2. Podanie przez Państwa danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.  

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane. 

B. Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, a zostały podane przez inne podmioty lub osoby – zgodnie 

z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy nadto, że: 

I. KATEGORIE DANYCH. 

W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe 

dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane teleadresowe i kontaktowe (np. adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej), dane pozwalające na weryfikację tożsamości (np. serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość), dane dotyczące pokrewieństwa. Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel 

załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa. 

II. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Państwa dane osobowe pochodzić będą od osób występujących z żądaniem załatwienia sprawy (np. rodziców lub opiekunów prawnych 

dziecka), a także ze źródeł publicznych, prowadzonych przez odpowiednie organy administracji publicznej. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq

