
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W 

ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCHi HOTELARSKICH  im. 

Komisji Edukacji Narodowej w SANDOMIERZU 

 

1. Proszę o przyjęcie mnie na semestr pierwszy roku szkolnego 2022/2023 do   Branżowej 

Szkoły II Stopnia w zawodzie:  technik żywienia i usług gastronomicznych 

2. Imię (imiona) i nazwisko kandydata ……………………………………………………….. 

3. Imię i nazwisko rodziców ………………………………………………………………….. 

4. Data i miejsce urodzenia kandydata ……………………………………………………….. 

5. PESEL kandydata ………………………………………………………………………….. 

6. Miejsce zamieszkania kandydata …………………………………………………………... 

7. Telefon kontaktowy ……………………………e-mail: …………………………………... 

8. Adres rodziców (opiekunów prawnych)……………………………………………………. 

9. Telefon kontaktowy : 

telefon: matka …………………… ojciec …………………. opiekun ……………………. 

e-mail: matka …………………… ojciec …………………. opiekun ……………………. 

10. Nazwa i adres szkoły, do której kandydat ostatnio uczęszczał  

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

……………………………………………………………………………………………… 

11. Czy kandydat dołącza do wniosku orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o 

potrzebie kształcenia specjalnego?   

 TAK                      NIE            (właściwe zaznaczyć) 

12. Czy kandydat dołącza do wniosku opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?    

TAK                      NIE            (właściwe zaznaczyć) 

13. Czy kandydat dołącza do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS 

lub Powiatowe Centrum Orzekania o niepełnosprawności?        

TAK                      NIE            (właściwe zaznaczyć) 

14. W Branżowej Szkole I Stopnia kandydat uczył się języka ………………………………. 

 

…………………………………        ….……………………………… 

 Miejscowość i data       podpis kandydata 

Do wniosku należy dołączyć: 

• Oryginał ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia 

• 2 zdjęcia 

• Oryginał zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, której zakres 

odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia ( nie 

dotyczy absolwentów Zespołu Szkół Gastronomicznych  i Hotelarskich w Sandomierzu) 

• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu 

 



Oświadczenie 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz filmów zawierających mój 

wizerunek/wizerunek mojego dziecka …………………………………….… (imię i nazwisko dziecka) 

w mediach elektronicznych, a w szczególności na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu oraz portalu społecznościowym Facebook 

ZSGiH zarejestrowanych podczas zajęć, imprez i uroczystości organizowanych przez ZSGiH im. KEN 

w Sandomierzu w celu promocji działalności szkoły i osiągnięć uczniów w czasie nauki w szkole.  

Mam świadomość, że moja zgoda może być cofnięta w każdym momencie w ten sam sposób, w jaki 

została ona wyrażona. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

…………………………………………………….. 

(data i podpis ucznia/rodzica/opiekuna prawnego)         

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych)  informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z 

tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN z 

siedzibą w Sandomierzu przy ul. Wojska Polskiego 22 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi 

operacje przetwarzania danych osobowych, 

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Cezary Gradziński, email: 

gradzinski@powiat.sandomierz.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a.  realizacji obowiązków prawnych  ciążących na Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. 

KEN z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Wojska Polskiego 22, 

b. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3  odbiorcami danych 

osobowych mogą być:  

a. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych 

b.  podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), 

5. Istnieje prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  

przetwarzania danych osobowych, 

- przenoszenia danych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,                                                                             

-wniesienia skargi do organu nadzorczego 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

Podpis Administratora 


