TECHNIKUM SALEZJAŃSKIE IM. ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
w zespole Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi
90-046 Łódź, ul. Wodna 34

tel. 42 6718480

e-mail: sekretariat@szkolyrzemiosl.edu.pl

Data wpływu wniosku:

Nr wniosku:

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ TECHNIKUM
na rok szkolny 2021/2022
Uwaga: Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami!

1. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA:

Imię pierwsze
Imię drugie
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

2. DANE ADRESOWE KANDYDATA:

Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

Ulica
Nr domu
Nr mieszkania
Kod pocztowy
Poczta

3. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

Matka / Opiekunka prawna
Imię
Nazwisko
Telefon
E-mail
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr mieszkania
Kod pocztowy
Poczta

Ojciec / Opiekun prawny

4. WYBRANY KIERUNEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
(w przypadku wyboru więcej niż jednego kierunku należy wskazać kolejność wyboru przez zakreślenie
odpowiedniej cyfry):

Technik mechatronik

c

1 2

Technik informatyk

c

1 2

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCESU REKRUTACJI:
Wniosek wraz z załącznikami: kopią świadectwa ukończenia klasy siódmej oraz kopią świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły (wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami
można również przesłać w formie skanu na adres e-mail: sekretariat@szkolyrzemiosl.edu.pl).
Po złożeniu wniosku zostanie ustalony termin rozmowy kwalifikacyjnej.
W rekrutacji uzupełniającej ważna jest kolejność składania wniosków.

6. OŚWIADCZENIA:
Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze Statutem szkoły oraz informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji.
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na kształcenie mojego dziecka w Technikum Salezjańskim im. św. Józefa Rzemieślnika w zespole
Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi, zgodnie z jego Statutem.

………………………………………………, dnia ………………………………………. 2021 r.
miejscowość

………………………………………………….
podpis kandydata

……………………………………………………………………………………..
podpisy rodziców / opiekunów prawnych

Klauzula informacyjna: Administratorem podanych we wniosku Państwa danych osobowych jest Technikum Salezjańskie
im. św. Józefa Rzemieślnika w zespole Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi (90-046 Łódź, ul. Wodna 34). Dane przetwarzane
są w celu realizacji czynności urzędowych, związanych z procesem rekrutacyjnym do szkoły. Szkoła przetwarza dane osobowe
uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych w ramach wykonywania ustawowych obowiązków na podstawie art 6 ust 1
lit c) lub art 9 ust 2 lit g) RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na
podstawie przepisów prawa. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych oraz ograniczenia przetwarzania danych
na zasadach określonych w art. 20 RODO. Macie Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

