
………………………………………………………. 
Miejscowość, data 

 

 

FORMULARZ PODANIA 

o przyjęcie do Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Kielcach 

 

 Kierunek kształcenia  

 

Dane osobowe kandydata 

 

Imię ucznia*  Nazwisko ucznia*  PESEL ucznia* 

     

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok)*  Miejsce urodzenia* 
  

   

Telefon kontaktowy  adres email 
  

     
 

Adres zameldowania kandydata 

Miejscowość/ulica/nr domu/nr lokalu* 

 

Kod pocztowy*  Miejscowość* 

   

 

Dotychczasowy przebieg nauki 

 

 

 

Dane matki/opiekunki prawnej 

 

, 

Adres zamieszkania 

Miejscowość/ulica/nr domu/nr lokalu* 

 

Kod pocztowy*  Miejscowość* 

   

 

 

Dane ojca/opiekuna prawnego 

 

Imię ojca/opiekuna*  Nazwisko ojca/opiekuna* 

   

Imię matki/opiekunki*  Nazwisko matki/opiekunki* 

   

Telefon kontaktowy  adres email 

   



 

Adres zamieszkania 

Miejscowość/ulica/nr domu/nr lokalu* 

 

Kod pocztowy*  Miejscowość* 

   

  

*oznaczone pola są wymagane 

Zaznaczenie poniższych kryteriów wymaga załączenia do wniosku dokumentów potwierdzających ich spełnianie 

Dodatkowe informacje o kandydacie 
Kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 
względu na stan zdrowia. Wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 
zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej. 

TAK NIE 

Niepełnosprawność kandydata.  
Wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz.426). 

TAK NIE 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. Wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

TAK NIE 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.  
Wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) 

TAK NIE 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w Formularzu, do celów rekrutacyjnych w ramach naboru 
do Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia, z siedzibą ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce. 
  
Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)zostałem poinformowany, iż: 
  
1) Administratorem Danych Osobowych jest Rzemieślnicza Szkoła Branżowa w Kielcach, adres: ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce 
(zwanym dalej Administratorem) i można się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej pod 
adresem: sekretriat@rsbkielce.pl;  
2) powierzone dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, na podstawie, art. 
6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
jednym lub większej liczbie określonych celów  
3) dane osobowe nie będą przekazywane i udostępniane innym odbiorcom;  
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczone od zakończenia roku kalendarzowego w którym zostało 
zakończona rekrutacja przez Administratora, przy zachowaniu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających 
odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony praw i wolności.  
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  
6) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
7) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych; 8) na podstawie przekazanych danych w formularzu nie będą 
podejmowane działania związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (np. profilowanie), o których mowa w art. 22 ust. 
1 i 4 RODO. 

 

 

   

                                        Podpis kandydata                                                                                                                  Podpis rodzica 

 

Telefon kontaktowy  adres email 

   


