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Dyrektor 

Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Krzysztofa Kluka w Rudce 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY  
 
 

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2023/2024  do klasy  I  Technikum wchodzącego  w skład  

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce.  
 

Technikum (5 – letnie) kształcące w zawodzie: 

 technik rolnik 

 technik agrobiznesu 

 technik żywienia i usług gastronomicznych 

 technik turystyki na obszarach wiejskich 
 

(wybrany typ szkoły zaznaczyć „x” lub podkreślić) 
 

2. Ukończyłem/am : Szkołę Podstawową w: ……………………………………………………… 
(miejscowość) 

 

W celu przeliczenia na punkty ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, oprócz języka polskiego 

 i matematyki, wybieram dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne niezbędne   do ustalenia punktów 

 w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym*  
 

fizyka chemia biologia geografia historia wos 
język obcy informatyka/  

technika 

        

*  Pod wybranym przedmiotem wstaw znak X,       
 

W szkole chcę kontynuować naukę języków:  

ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, ROSYJSKIEGO 

(wybrane DWA języki  podkreślić) 

 

 

.............................................................................                                                       .............................................................................. 

                    (data, podpis kandydata)                                                                                    (data, podpis rodzica/opiekuna) 

           



 

 
 

Składając podpis na podaniu o przyjęcie do szkoły, jednocześnie wyrażam zgodę na: 

1. przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów  

do szkoły oraz w przypadku podjęcia nauki z ZSCKR im. K. Kluka w Rudce, w celu   realizacji 

statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych placówki. 

2. wykorzystywanie  wizerunku mojego/mojego dziecka  w działaniach informacyjno-promocyjnych 

ZSCKR im. K. Kluka w Rudce  poprzez publikację   na stronie internetowej  ZSCKR im. K. Kluka  

w Rudce, w mediach społecznościowych,  w  promocyjnych spotach filmowych, regionalnej TV, 

prezentacjach multimedialnych oraz w druku,  przez cały okres nauki w ZSCKR w Rudce. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL):      

1. Administratorem moich/mojego dziecka danych osobowych jest  Zespół  Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce z siedzibą w Rudce przy ul. Ossolińskich 1,  

 tel: 85 739 4015,  email: zsckr.rudka@o2.pl   

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego    

im. Krzysztofa Kluka w Rudce możliwy jest pod adresem email – iodo@ecrklex.pl 

3. Dane osobowe moje/mojego dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie  – 

Prawo oświatowe z dn. 21 maja 2019 r. (Dz.U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.) oraz Ustawie  o systemie 

oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) w celu realizacji 

statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych   placówki.                         

4. Moje/mojego dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt. 

5. Posiadam/ moje dziecko posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo   do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6.  Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy 

prawa oświatowego j/w. 
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