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                     e-mail. sekretariat@szkolaumiejetnosci.pl, tel. 81 8544100 lub  535 191 460       

 

  

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

         (data złożenia podania) 

 

 

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

 (imię i nazwisko kandydata do szkoły) 
 

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

dokładny adres (z kodem) zamieszkania  

  

 

                                                                              Do Dyrektora Szkoły Umiejętności 

       w Lubartowie 

       Lisów 155 A 

        

 

PODANIE 
 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy ......................  Szkoły Umiejętności w Lubartowie 

Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie ……………………………………....................... 

w roku szkolnym .................................... . 

Posługuję się językiem angielskim w stopniu:  

podstawowym, średnim, zaawansowanym, brak znajomości (właściwe zakreślić) 

 

Posługuję się językiem polskim w stopniu: (dotyczy obcokrajowców) 

podstawowym, średnim, zaawansowanym, brak znajomości (właściwe zakreślić) 

 

  

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

                                                                                                              podpis kandydata 

Do podania należy dołączyć: 

1. dwa zdjęcia podpisane na odwrocie;  

2. kserokopia aktu urodzenia; (w przypadku obcokrajowca tłumaczenie na język polski)  

3. zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu; (w przypadku obcokrajowca tłumaczenie na język polski) 

4. oświadczenie lub zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu; (w przypadku obcokrajowca 

tłumaczenie na język polski) 

5. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; (w przypadku obcokrajowca tłumaczenie na język polski) 

6. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

 Obcokrajowcy dodatkowo przedkładają: 

7. kserokopię paszportu; 

8. decyzję notarialną w sprawie opiekuna prawnego (tłumaczone na język polski); 

9. kartę szczepień ucznia (tłumaczone na język polski); 



               Szkoła Umiejętności w Lubartowie Branżowa Szkoła I stopnia 
                     e-mail. sekretariat@szkolaumiejetnosci.pl, tel. 81 8544100 lub  535 191 460       

 

I. DANE KANDYTDATA   (dane wypełnić drukowanymi literami) 

Imię / imiona  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Numer PESEL / nr paszportu            

Adres zamieszkania   

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

   

II. DANE RODZICÓW KANDYDATA (dane wypełnić drukowanymi  literami) 

Ojciec: 

 

Imię i nazwisko ................................................... 

 

Adres zamieszkania ............................................. 

 

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

 

Telefon kontaktowy .............................................. 

 

Adres e-mail ......................................................... 

Matka: 

 

Imię i nazwisko ............................................ 

 

Adres zamieszkania ...................................... 

 

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

 

Telefon kontaktowy ...................................... 

 

Adres e-mail ................................................. 

 

III. Oświadczam, że opiekunami/em prawnym kandydata do szkoły są/jest:  

 

..................................................................................................................................................... 
                                             ( rodzice, matka, ojciec, opiekun prawny) 

            

  w przypadku opiekuna prawnego proszę o podanie danych: (imię, nazwisko, adres, telefon) 

 

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

                                             
IV. Oświadczamy, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w systemie i na listach w związku  

z rekrutacją. Jednocześnie oświadczam, że podaję dane dobrowolnie oraz mam prawo do wglądu 

i poprawiania powyższych danych. 

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

  

 

V. Potwierdzenie odbioru dokumentów w przypadku odejścia ucznia ze szkoły 

 

Potwierdzam niniejszym odbiór złożonych przy przyjęciu do szkoły dokumentów z powodu 

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

 

Lubartów, ...............................................                                    ......................................................................                                                                   
                                                                                    (podpis rodzica/opiekuna prawnego, ucznia pełnoletniego) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Umiejętności w Lubartowie 

Branżowa Szkoła I Stopnia, Lisów 155 A, 21-100 Lubartów, reprezentowana przez  

Dyrektora Szkoły, e-mail: sekretariat@szkolaumiejetnosci.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły na  

podstawie Art 6 ust 1 lit c w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe 

oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.  

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki  

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz  

rodzajów tej dokumentacji. 

3. Dane osobowe pozyskane za pomocą formularza rekrutacyjnego przetwarzane będą 

przez czas trwania nauki oraz okres niezbędny do archiwizacji dokumentów.  

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły dane przetwarzane będą przez okres 

trwania nauki  i 5 lat po jej zakończeniu. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do  

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty,  

którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawca  

hostingu strony internetowej. 

5. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub do 

organizacji międzynarodowej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo  

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu 

na przepisy prawa oświatowego w/w. W pozostałym zakresie podanie danych  

osobowych jest dobrowolne. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których  

mowa  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

Lubartów, data  .....................................................    podpis  ..........................................................  

   


