
 

Kryteria uzupełniające (różnicujące) 

Lp. Kryterium Spełnienie kryterium 
TAK/NIE/ODMAWIAM1) 

1.  Wielodzietność rodziny kandydata  

2.  Niepełnosprawność kandydata  

3.  Niepełnosprawność dziecka kandydata  

4.  Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą 

kandydat sprawuje opiekę 
 

5.  Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata  
1) Dla kryterium, które  jest spełnione należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełnione należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi 

ODMAWIAM oznacza, że kandydat odmawia podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium przy 
ustalaniu warunków do przyjęcia. 

 

DANE DODATKOWE 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

słuchacza (w publikacjach papierowych 

i elektronicznych, w tym internetowych, 

związanych z życiem szkoły)  

Tak 

 

Nie 

 
Proszę wskazać źródło informacji , które skłoniło do wyboru naszej szkoły: 

 
INFORMACJA 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 929) przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem Danych jest Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta, 

ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61- 863 Poznań 

 Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka 

w nagłych okolicznościach, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach 

papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły, 

 Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

 Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 Dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym 

powyżej.  

 

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

 

 

.......................................,  .............................................. 
 (miejscowość) (data) 
 

ZAŁĄCZNIKI  

► 3 fotografie, podpisane imieniem i nazwiskiem, 

► oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, 

► oryginał orzeczenia uprawnionego lekarza z Poradni Medycyny Pracy 

stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie (skierowanie 

wydaje sekretariat po ogłoszeniu listy kandydatów). 

Ogłoszenie prasowe Ulotki rozdawane 

Opinia 

znajomego 

Internet 
Plakat 

Inne 

wymień Głos 

Wlkp. 
G. Wyb. Inne na ulicy 

w 

szkole 
autobus/ 

tramwaj 

na 

ulicy 
 

strona internetowa mailing 

          


