
    

 

     Dyrektor  

Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych 

im. Hipolita Cegielskiego 

w Powodowie 

 

 

PODANIE 

  

Nazwisko………………….…………… Imię……………………..…….Drugie imię…………….……….  

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

Miejsce urodzenia…………………..…..…………Województwo……………………………………….… 

Imię i nazwisko ojca……………………………….... Imię i nazwisko matki……………….……...……… 

Adres zamieszkania: 
 

Miejscowość………………………..………… ul….....................................................Nr domu .................. 

Kod pocztowy……….…………Poczta………………………….….Gmina…………………………..…… 

Województwo…………………...………Tel. ojca ……………………… Tel. matki……………………... 

Adres e- mailowy rodziców……………………………………………………...………………………….. 

Proszę o przyjęcie mnie do: 

 5- letniego Technikum w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego  

 W zawodzie Wybór Uwaga !!! 

Technikum w zawodzie:   

W przypadku złożenia 

dokumentów w innej szkole 

zaznacz, którego wyboru jest 

nasza szkoła 

 

I     II       III 

Technik Budownictwa  

Technik Geodeta   

Technik Spedytor  

Technik Weterynarii  

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki  

Technik Architektury Krajobrazu  

Technik Elektryk  

Technik Hotelarstwa  

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych  
 

 

 



Kontynuacja języka obcego ze szkoły podstawowej …………………………………………………….. 
                                                                                             (język niemiecki, język angielski) 

 

Drugi język obcy: …..…………………………………………………………………………………..….. 
                                                                    (język niemiecki, język angielski) 

 

 Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie (zaznacz X w wybranym zawodzie) 

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych  

Kucharz  

 

Oświadczam, że będę ubiegać się o przyjęcie do internatu (zaznacz właściwy kwadracik):    

Tak Nie 

Informujemy, że w szkole działa dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. 
                
Do podania załączam: 
1. Karta zdrowia 

2. Zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy – po przyjęciu do szkoły 

3. Fotografia w wersji cyfrowej (format JPG) i 1 w wersji papierowej o wymiarach 37x52mm 

4. Skrócony akt urodzenia 
         

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowanych podczas: zajęć, uroczystości, zawodów, konkursów, projektów, wycieczek i innych imprez 

organizowanych przez Zespół Szkół Rolniczych Technicznych w Powodowie i publikację ich: na stronie 

internetowej szkoły, na gazetkach szkolnych, w kronikach, na profilach internetowych zarządzających przez szkołę 

oraz w mediach, na ulotkach, na plakatach w celu informacji i promocji placówki.   
 

 
 

 ……………………………………….   ………………………………………. 

                Data, Miejscowość                                                                      Podpis ucznia 
 

 

           

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

                Data, Miejscowość                                                               Podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
 

Klauzula informacyjna: 

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) informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby rekrutacji jest Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w 

Powodowie 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zsrpowodowo@poczta.onet.pl 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2018r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

szkół i placówek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., a w przypadku danych przekazywanych dobrowolnie na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a 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) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa 

6) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania 

7) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

mailto:zsrpowodowo@poczta.onet.pl

