
 

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 
Kijany 19,  21-077 Spiczyn 

e-mail: sekretariat@zsrkijany.pl      www.zsrkijany.pl      tel.: 81 75 27 561      fax: 81 75 77 006 

 
 

 
*-wypełnia szkoła 

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ 
ЗАЯВКА НА ВСТУП ДО ПЕРШОГО КЛАСУ 

w roku szkolnym/ навчальний рік ……………………………………................................ 

NUMER PREFERENCJI NAZWA SZKOŁY/НАЗВА ШКОЛИ 

SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU/ 

ШКОЛА ПЕРШОГО ВИБОРУ 

 

 

 

SZKOŁA DRUGIEGO WYBORU/  

ШКОЛА ДРУГОГО ВИБОРУ 

 

 

 

SZKOŁA TRZECIEGO WYBORU/ 

ШКОЛА ТРЕТЬОГО ВИБОРУ 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH 
/proszę zaznaczyć „X” w odpowiedniej kratce/ 

Liceum Ogólnokształcące: 

 lingwistyczne 

Середня школа: 

лінгвістична 

 

Technikum: 

 technik informatyk/ 

технік інформатик 

 technik architektury krajobrazu/  

технік ландшафтної архітектури 

 technik mechanizacji rolnictwa i 

agrotroniki/ технік механізації сільського 

господарства та агротроніки 

 technik hotelarstwa/ 

технік готелярства 

 technik żywienia i usług 

gastronomicznych/технік харчування та 

послуги гастрономічні  

Branżowa Szkoła I stopnia: 

 kucharz/кухар 

 cukiernik/кондитор 

 mechanik pojazdów 

samochodowych/автомеханік 

 ogrodnik/садівник 

DANE OSOBOWE KANDYDATA / ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КАНДИДАТА 

PESEL*/PASZPORT*  

Pierwsze imię/Перше ім'я 
 Drugie imię/ 

Друге ім'я 
 

Nazwisko/Фамілія  

Data urodzenia / 
Дата народження 

 

Numer ewidencyjny*  Identyfikator*  

mailto:sekretariat@zsrkijany.pl
http://www.zsrkijany.pl/


 

Obywatelstwo/Громадянство  

e-mail / e-mail учня  

Telefon kontaktowy ucznia/ 
Телефон  учня 

 

* (w przypadku braku nr pesel – seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 
 

………………………………………………………………………………….                                                                …………………………………………………………… 
/podpis rodzica/opiekuna prawnego/                                                                                       /podpis kandydata/підпи кандидата 
підпис одного з батьків або опікуна                  

 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19,  
21-077 Kijany, nr tel. 81 757 70 64, 81 752 75 61. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 
inspektor@powiatleczynski.pl. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 134 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający  
i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  
6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika,  

że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 
rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły,  
zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane  
w szkole, przez okres roku, chyba że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania  
ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 

ADRES/АДРЕС 

Nazwa ulicy, nr domu,  

nr mieszkania/ 

Назва вулиці, номер будинку,  

номер квартири 

 

Kod pocztowy/ 

Поштовий індекс 
 

Miejscowość/ Місцевісьть  

RODZICE/ ДАНІ БАТЬКІВ 

Imię i nazwisko matki/ 

 Ім'я матері 
 

Telefon kontaktowy matki/ 

Телефон матері 
 

e-mail matki/ e-mail  матері  

Imię i nazwisko ojca/  

Ім'я батька 
 

Telefon kontaktowy ojca/ 

Телефон батька 
 

e-mail ojca/ e-mail  батька  



 

określonych w art. 18 RODO.  
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek,  

o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO. 
9. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji publicznej szkoły jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  

Nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.  
10. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące 
przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów. 

11. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji 
narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, 
gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny organ 
nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi. 

12. Podanie danych osobowych zawartych w treści wniosku oraz dołączenie stosownych dokumentów jest obligatoryjne  
i znajduje podstawę w przepisach ustawy Prawo oświatowe. 

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

/podpis rodzica/opiekuna prawnego/                                                                /podpis kandydata/підпи кандидата 
               підпис одного з батьків або опікуна                   
 
 
 
 
 
 
 
Proszę zaznaczyć „X” właściwą odpowiedź  

 

INFORMACJE DODATKOWE TAK  NIE  

Jestem sierotą/   Я  є сиротою   

Jestem dzieckiem z rodziny zastępczej /   Я дитина з прийомної родини   

Jestem osobą przebywającą w placówce opiekuńczo-wychowawczej/  

Я особа, яка перебуває в інтернаті – в будинку дитини 

 

  

Miałem ustalony indywidualny tok nauki/  

У мене був індивідуальний шлях навчання 
 

  

Posiadam opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej/ 

Маю висновок з клініки псилологічно педагогічної 

 

  

Posiadam orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej/ 

Маю висновок з клініки псилологічно педагогічної 

 

  

Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/  

У мене є довідка про неповносправність,непрацездатність 

 

  

Proszę o zapewnienie miejsca w internacie szkolnym/  

Прошу о місце в шкільному гуртожитку 

 

  



 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsze zgody są dobrowolne 
i mogą być cofnięte w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

 
 
 

…………………...……………………………………….……………..                        ……………………………………….…………………. 
        /podpis rodzica/opiekuna prawnego /                                                                             /podpis kandydata/підпи кандидата 
       підпис одного з батьків або опікуна                   
 

                                       
  
 
 
 

Kijany, dn. ……………………………………..                                                                              

                      /data/дата 

 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA TAK  NIE  

Wyrażam zgodę na naukę mojego dziecka w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach/ 
Я згоден на навчання моєї дитини в сільськогосподарському шкільному комплексі в 
Кіянах 
 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji  
w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach przez organ prowadzący szkołę - powiat Łęczyński/ 
Я даю згоду на обробку персональних даних для цілей набору учнів в с/г шкільному 
комплексі в Кіянах органом, що керує школою - Ленчинський район 
 

  

Wyrażam zgodę na upublicznienie wyników rekrutacji poprzez umieszczenie informacji  
w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń/ 
Я згоден щоб  результати набору були  публічними, розмістивши інформацію  
у вигляді імені та прізвища на сайті школи, на дошці оголошень 
 

  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach rekrutacyjnych/ 
Я згоден на використання зображення  моєї дитини в цілях набору  до школи 
 

  

Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie/ 
Я даю згоду на участь дитини в заняттях виховання до життя в сім'ї 
 

  

Wyrażam  wolę uczestniczenia dziecka w zajęciach religii/ 
 Висловлюю волю дитини брати участь у релігійних заняттях 
 

  

Wyrażam wolę uczestniczenia dziecka w zajęciach etyki/ 
Висловлюю волю дитини брати участь у заняттях з етики 
 

  


