……………………………………..

Dyrekcja
Szkoły Policealnej Integracyjnej
Masażu Leczniczego nr 2
w Krakowie, ul. Królewska 86

Nazwisko (litery drukowane)

……………………………………..
Imię

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
1.Proszę o przyjęcie mnie na kierunek Technik Masażysta 325402 w roku szkolnym
………………………….Ukończyłam/em ……………………………………………………
w……………………………uzyskując świadectwo…………………………………………
nr…………………………
(ukończenia)
z dnia ……………………………… Matura rok …………………………….. .
Zgodnie z dowodem osobistym: Seria……… nr …………………… wydany przez
………......………………………………………………………………………………………
Nazwisko………………………………… Imiona ………………………………………..
Nazwisko panieńskie…………………… Imiona rodziców ……………………………......
Data urodzenia: ………………………… Miejsce urodzenia ……………………………...
Narodowość ……………………… Obywatelstwo …………………………………………
PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.Adres stałego miejsca zamieszkania……………………………………………………...
……………………………………………………….……gmina……………………………..
powiat ……………………………… województwo ………………………………………..
nr tel. …………………………………. e-mail ……………………………………………….
Miejsce zamieszkania: wieś, miasto do 5 tys. mieszkańców, miasto powyżej 5 tys.
mieszkańców (właściwe podkreślić).
3. Adres czasowego zamieszkania …………………………………………………………
4. Adres do korespondencji ………………………………………………………………….
5.Czy występuje w rodzinie (proszę podkreślić):
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność dziecka kandydata,
- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
6.Do wniosku o przyjęcie załączam:
1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.
2. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do
podjęcia praktycznej nauki zawodu Technik Masażysta.
3. Oświadczenie o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego.
4. 4 fotografie (format jak do dowodu osobistego).
5. Białą teczkę, wyraźnie podpisaną z adresem zamieszkania (ew. korespondencyjnym)
oraz telefonem kontaktowym.
7. Dodatkowo do wniosku załączam (proszę podkreślić):
1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok lub inne.
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane przez publiczną poradnię
psychologiczno – pedagogiczną.
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3. Podanie o internat.
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zawartych w pkt 5 (proszę wymienić
jakie dokumenty): ……………..………….………………………………………………….
………………………………….……………………………………………………………...
8.Stopień niepełnosprawności/grupa (właściwe podkreślić):
Z U L I II III bez grupy
9. Posiadam orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (właściwe podkreślić):
TAK
NIE
10.Proszę o miejsce w internacie (właściwe podkreślić):
TAK
NIE
……………………..……., dnia ………………….r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO,
przez Szkołę Policealną Integracyjną Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie z siedzibą przy ul.
Królewskiej

86, 30-079 Kraków, e-mail: sekretariat@spiml.edu.pl. Dane kontaktowe inspektora

ochrony danych: biuro@personal-data.pl.
Dane będą przetwarzane w celu rekrutacji kandydatów, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom jednie na podstawie przepisów prawa
oraz hostingodawcy i obsłudze informatycznej. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu
rekrutacyjnego. Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan
prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nie stosuje się profilowania ani
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o Pani/Pana dane osobowe. Przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Niewyrażenie zgody będzie równoznaczne z brakiem
możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.

……………………………………......

…………………………………

(Data wpływu i podpis przyjmującego)

(Podpis kandydata)

___________________________________________________________________________
DECYZJA KOMISJI
Decyzją Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej kandydat został/nie został * przyjęty na I rok nauki
do Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie.
Kraków, dnia…………………………

………………….………………………………………
(Podpis przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej)

* właściwe podkreślić
Kandydatowi, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
przysługuje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
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