
………………………………..                                                            ………………………………… 
                   Imię i Nazwisko                                                                                                                                  miejscowość, data 

 

…………………………………………… 

                        Klasa 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Do Dyrektora  

Centrum Kształcenia Zawodowego  

                                                                                            w Czarnkowie 

 

 

 

PODANIE 

 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na zajęcia praktyczne w zawodzie / klasa :  

 

………………………………………………………………………………………………… 
              ślusarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych / klasa: pierwsza, druga, trzecia – wpisać odpowiedni zawód i klasę 

 

w roku szkolnym …………………… do Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie. 

 

 

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

 

…………………………… 

                                                                                                                                                              czytelny podpis ucznia/uczennicy 

 
 

 

     
                                                                                                                                        czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

*   dane osobowe kandydata i jego rodziców (opiekunów) podlegają ochronie prawnej 

  

…………………………… 



Dane o uczniu/uczennicy: 

 
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………….    Drugie imię: ……………… 

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………….. 

PESEL: ………………………………………………… 

Adres zamieszkania:  

ulica /numer domu:……………………., miejscowość…………………., kod pocztowy………….…… 

numer telefonu: ……………………………………..,  adres email: ……………………………………. 

Dane o rodzinie: 

Dane matki /prawnej opiekunki: 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………… 

 miejsce pracy: ………………………………….......................................... 

numer telefonu …………………………….. adres email: ………………………………………….. 

Dane ojca /prawnego opiekuna: 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………… 

 miejsce pracy: ………………………………….................................................................................. 

numer telefonu …………………………….. adres email: ………………………………………….. 

 

Czy uczeń /uczennica posiada orzeczenie lub opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej? 

Właściwą odpowiedź proszę podkreślić:  

o Tak   

o Nie  

…………………………… 
                                                                                                                                                              czytelny podpis ucznia/uczennicy 

 

 

……………………………… 
                                                                                                                                             czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Oświadczenie: 

 

1. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej 

RODO) informuję Panią/Pana, że administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Centrum Kształcenia Zawodowego  

z siedzibą w Czarnkowie przy ulicy Chodzieskiej 29. 

2. Naszym inspektorem ochrony danych jest Pani Anna Konieczka i można skontaktować się z nim przez 

email:sekretariat@zsczarnkow.edu.pl. 

3. Celem przetwarzania danych Pani/Pana dziecka jest przeprowadzenie naboru do szkoły, a podstawą prawną przetwarzania 

jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz art. 150 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz.59); podanie danych jest wymogiem 

ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny podać dane osobowe, a konsekwencja niepodania jest odrzucenie wniosku. 

4. Dane Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres edukacji w przypadku przyjęcia do placówki lub przez okres 

jednego roku w przypadku nie przyjęcia – z zachowaniem przepisów art. 150 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz.59) 

przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania. 

5. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza 

Pani/Pana prawa lub rozporządzenie. 

 


