
Nazwisko i imię kandydata: ...................................................................................... 

Nr w systemie ………………………… 

Nr tel. rodziców/prawnych opiekunów……………………………………………………………….. 

Nr PESEL  

 

PODANIE O PRZYJĘCIE 
do klasy pierwszej Technikum Nr 2 / Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 

w roku szkolnym 2021/2022  

 
1. Uprzejmie proszę o przyjęcie do oddziałów według listy preferencji: 

 
Numer 

preferencji 
Oznaczenie wybranego oddziału 

Uzyskana 
liczba 

punktów 
do 

oddziału 

 
TECHNIKUM NR 2: 
1A – technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
1B – technik informatyk 
1C – technik elektryk 
1F – technik logistyk z innowacją strażacko – ratowniczą 
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2: 
1W – klasa wielozawodowa (należy podać również wybrany zawód) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
2. Technikum Nr 2 / Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 była moją szkołą pierwszego wyboru:  

TAK / NIE* 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

(jeżeli TAK wpisać oznaczenie oddziału pierwszego wyboru) 

 
*niepotrzebne skreślić 

3. Zostałam/em zakwalifikowany do Technikum Nr 2 / Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 
w rekrutacji: TAK / NIE* 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

(jeżeli TAK wpisać nazwę oddziału, do którego kandydat został zakwalifikowany w rekrutacji) 

 
4. Zostałam/em zakwalifikowany do innej szkoły w rekrutacji: TAK / NIE* 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać nazwę szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w rekrutacji) 

5. Inne uwagi mające znaczenie przy rozpatrywaniu podania: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dokumenty złożone z podaniem: 
1.Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
2.Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
3. W przypadku Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 zaświadczenie pracodawcy o przyjęciu na praktyczna naukę zawodu 
5. …………………………………………………………………………………. 
6. …………………………………………………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić 

           



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU 

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z póź. zm.) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi 

przez dyrektorów szkół, do których kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość, 

przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności 

wskazanych w powyższych oświadczeniach. 

 

 

 

………………………………, dnia …………………………………. 
(miejscowość)   (data) 

 

 

.............................................................  ....................................................... 
Podpis kandydata     Podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 

 

Klauzula informacyjna 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku, przy 

ul. Pułaskiego 7, zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych; 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 

iod@nukleonik.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły na podstawie 

Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2020 poz. 1327, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) i nie będą udostępniane podmiotom innym, 

niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.). 

5. Podanie danych zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych 

przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny; 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora 

zgodnie z ich celem, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. 

       ……………………………………………………………………… 

       (data i podpis rodziców/opiekunów prawnych) 


