Tarnów, dnia .....................................

I. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 20............/…........... na pierwszy semestr do Policealnego
Studium Plastycznego w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie. Jako specjalizację pierwszego
wyboru wskazuję specjalizację*:
renowacja mebli i wyrobów snycerskich
renowacja elementów architektury

projektowanie graficzne

W przypadku nieuruchomienia wybranej powyżej specjalizacji lub braku wolnych miejsc, moim
drugim wyborem jest specjalizacja*:
renowacja mebli i wyrobów snycerskich
renowacja elementów architektury
(*właściwe zaznaczyć znakiem X)

projektowanie graficzne

………..……………………………....................
(czytelny podpis kandydata)

II. ANKIETA KANDYDATA
1. Nazwisko i imiona …………………………………………………………………………….................................................
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………...........................................
(województwo) ………………………………………………………………………………..................................................
3. Nr PESEL ……………………………………………………………………………….............................................................
4. Tel. kontaktowy......…………………………..……. e-mail …….…………………………………....................................
5. Adres zamieszkania:

miejscowość …………………………………………………………………………………….

ulica……………………………………………………………………….. nr domu ….…….……. nr lokalu ......................
kod ……….…..….. poczta …………….………………....….…….. gmina …………………..…….……………………..……
powiat ……………………………………..……..….. województwo …………………………………….............................
6. Nazwiska i imiona rodziców ………………………………………………..................................................................
…………………………………………………..…………….………… tel. kontaktowy ..……………………………………….
Ważne informacje:
Aby uruchomić specjalizację wymagana jest minimalna liczba 7 słuchaczy, natomiast limit miejsc
na daną specjalizację wynosi: renowacja mebli i wyrobów snycerskich – 8 osób, renowacja
elementów architektury – 8 osób, projektowanie graficzne – 8 osób.
II. Szkoła zapewnia podstawowe narzędzia i materiały do nauki specjalizacji, natomiast w środki
ochrony indywidualnej słuchacz zobowiązany jest wyposażyć się we własnym zakresie.
I.

………..…………………………………….….........
(czytelny podpis kandydata)
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Dokumenty składane w szkole przed egzaminem wstępnym:
1) Podanie wraz z ankietą kandydata oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania
w sekretariacie lub na stronie www.zsp.tarnow.pl).
2) Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
3) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w policealnej szkole
plastycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (szkoła nie wydaje skierowań).
4) Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 135 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo
oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
Dokumenty składane po zakwalifikowaniu do szkoły:
1) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalizacji,
wydane przez lekarza specjalistę (skierowanie do pobrania w sekretariacie).
2) Zdjęcia – 2 szt.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………....……………………
(nazwisko i imiona kandydata)

I.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ANKIECIE KANDYDATA do Policealnego Studium Plastycznego w Zespole Szkół Plastycznych
w Tarnowie.
.............................................................……...……………
(czytelny podpis kandydata)

II.

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia RODO zostałam/em
poinformowana/y i przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie,
33–100 Tarnów, ul. Westwalewicza 6.
2) Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor
Ochrony Danych Osobowych Zespołu Szkól Plastycznych w Tarnowie: iodo@zsp.tarnow.pl,
tel. 14 622 21 41.

3) Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze w związku z rekrutacją do szkoły oraz wynikających z przyjęcia mnie do
szkoły, w związku z bezpieczeństwem i organizacją pracy oraz budowaniem pozytywnego
wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i mediach.
4) Posiadam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki w szkole oraz po jej
zakończeniu, w celach informacyjnych i promocyjnych szkoły.
6) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu
przeprowadzenia rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
nieuwzględnienie mojego Podania o przyjęcie do szkoły.
7) Administrator na terenie szkoły stosuje monitoring wizyjny z uwagi na konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i uczniów, porządku publicznego oraz ochrony osób
i mienia szkoły.
8) Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych narusza
przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku.
.............................................................……...……………
(czytelny podpis kandydata)
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III. Wyrażam zgodę na prezentację prac wykonanych przeze mnie w ramach wystaw szkolnych
i pozaszkolnych oraz publikowanie ich na stronie internetowej szkoły, w mediach
społecznościowych oraz w środkach masowego przekazu w celach edukacyjnych, kulturalnych,
informacyjnych i promocyjnych ZSP w Tarnowie.
..........................................……...……………………………
(czytelny podpis kandydata)

IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (rozpowszechnianie w całości lub we
fragmentach) mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub materiałach filmowych
wykonywanych podczas zajęć edukacyjnych oraz wszystkich wydarzeń organizowanych przez
Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie, a związanych z realizowanymi przez szkołę zadaniami.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji jak: media, broszury, ulotki, gazetki, tablice
ogłoszeń, media społecznościowe itp. w okresie trwania nauki w szkole oraz po jej ukończeniu
w celach edukacyjnych, kulturalnych, informacyjnych i promocyjnych.
Oświadczam, że rozpowszechnianie mojego wizerunku, zgodnie z niniejszym oświadczeniem,
nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz, ani jakiejkolwiek osoby trzeciej,
wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
...........................................……...…………………………
(czytelny podpis kandydata)

I.
II.
III.
IV.

Podstawa prawna:
Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.584, 619)
Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231,
z 2020 r. poz. 288)
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IV. WYNIK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Kandydat/uczeń został przyjęty/nie przyjęty* do szkoły na specjalizację** ..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
i wpisany do księgi uczniów w dniu …………………………….……… pod numerem …………………………………

...........................................……...…………………………
(podpis dyrektora szkoły)

Potwierdzam odbiór dokumentów
…………………………….. dn. …………………………….

..........................................……...……………………………
(czytelny podpis kandydata lub ucznia)

*niepotrzebne skreślić
**wypełnić w wypadku przyjęcia do szkoły
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