PESEL

Dyrektor
Regionalnej Szkoły Turystycznej
Technikum im. Jana Pawła II
57-320 Polanica-Zdrój,
ul. Wojska Polskiego

tel. 74 868 16 83

PODANIE
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

I. Dane osobowe kandydata do szkoły:
- imiona i nazwisko: ………………………………………………………………………………..
- imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: ……………………………………………….
- data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………..
(dzień, miesiąc, rok, miejscowość)

- adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………….
- telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………..
II. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej
…………………………………………………………………………………………………………
(typ szkoły – technikum/szkoła zawodowa*)

1. ………………………………………………………………………………………………………
(klasa/profil, zawód)

2. ………………………………………………………………………………………………………
(inna klasa w RST – profil/zawód)

wybieram języki obce: 1. ………………………………………………………………..
(kontynuacja – język obcy obowiązkowy w gimnazjum)

2. ………………………………………………………………..
(język obcy wybrany)

III. Inne szkoły, do których składam podanie o przyjęcie do klasy pierwszej:
1. ………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, kod pocztowy, miejscowość)

2. ………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, kod pocztowy, miejscowość)
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IV. Załączniki:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa załącznika

+/-

Świadectwo ukończenia szkoły- oryginał
Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego- oryginał
Kopia dokumentów z pkt 1 i 2
Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
Dwie fotografie
Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej
Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe

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
uczniów
jest
Regionalna
Szkołą
Turystyczna,
57-320 Polanica-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 23,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@koptyra.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 17 stycznia 2017 r. prawo oświatowe, na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. 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
5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania
6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, w pozostałym zakresie jest
dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia czynności przez
Administratora
…………………………..................……….........…………
(Miejscowość, data)

…....………..........…..................................................………………………
(czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego kandydata)

V. Wyniki rekrutacji (wypełnia szkoła ponadgimnazjalna):
Liczba uzyskanych punktów
egzamin – część I humanistyczna
egzamin – część II matematyczno-przyrodnicza
egzamin – część III j. obcy nowożytny
suma punktów za oceny na świadectwie
suma punktów za inne osiągnięcia
Suma uzyskanych punktów
Zastosowano preferencje……………………………………………………………………………...
VI. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej (wypełnia szkoła ponadgimnazjalna):
Szkolna Komisja Rekrutacyjna postanowiła przyjąć / nie przyjąć* ucznia do klasy
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
(pieczęć szkoły)

…………………………………
(podpis przewodniczącego SKR)

W przypadku decyzji negatywnej:

……………………………………………
(data i podpis osoby wydającej dokumenty)

……………………………………………….
(podpis osoby odbierającej dokumenty)

* niewłaściwe skreślić
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