SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI MŁODZIEŻY
DO SZKÓŁ W C ENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W POZNANIU

w roku szkolnym 2019/2020
Na podstawie:
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.),
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowych gimnazjum (Dz. U. poz. 586)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 11 sierpnia
2016 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych
ZARZĄDZENIE nr 110.1.4.2019 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia
28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny
2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas
pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, klas wstępnych,
na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych.
W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego przyjmowanie uczniów do szkół podlega
przepisom przejściowym zawartym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające
ustawę - prawo oświatowe (dz. U. Z 2017 r. Poz. 60 z późn. Zm.)

I Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów
Kandydaci tj. absolwenci gimnazjum oraz absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej mogą
składać dokumenty w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Poznaniu do następujących typów szkół:

Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
Technik mechatronik 311410
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
EE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak:
 montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
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 eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 projektowania systemów i urządzeń mechatronicznych;
 programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
Wybór specjalności (dodatkowych zajęć w ramach zawodu):
1. pilot dronów
2. programista PLC
3. programista 3D
Przedmioty punktowane:
1) język polski
2) matematyka
3) język angielski
4) informatyka
języki obce: język angielski (kontynuacja), język niemiecki (podstawowy)
przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka
okres nauki: 4 lata po gimnazjum. 5 lat po ośmioletniej szkole podstawowej
podbudowa programowa: szkoła podstawowa lub gimnazjum

Technik mechanik lotniczy

315317

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
MG.31 - Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych
Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak:
 wykonywania ocen technicznych statków powietrznych;
 wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych;
 wykonywania obsługi hangarowej statków powietrznych;
 wykonywania napraw zespołów i wyposażenia statków powietrznych.
Przedmioty punktowane:
1) język polski
2) matematyka
3) język angielski
4) informatyka
języki obce: język angielski (kontynuacja), język niemiecki (podstawowy)
przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka
okres nauki: 4 lata po gimnazjum. 5 lat po ośmioletniej szkole podstawowej
podbudowa programowa: szkoła podstawowa lub gimnazjum

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

311929

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
E.30 - Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
E.31 - Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
Posiadamy urządzenia do klimatyzacji i chłodnictwa oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie
kształcenia w tym zawodzie.
Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak :
 montowania i uruchamiania instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
 oceniania stanu technicznego instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
 obsługi i konserwacji instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
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naprawy oraz modernizacji instalacji i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją instalacji oraz urządzeń
chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Przedmioty punktowane:
1) język polski
2) matematyka
3) język angielski
4) informatyka
języki obce: język angielski (kontynuacja), język niemiecki (podstawowy)
przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka
okres nauki: 4 lata po gimnazjum. 5 lat po ośmioletniej szkole podstawowej
podbudowa programowa: szkoła podstawowa lub gimnazjum

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311390

UWAGA! Rekrutacja na kierunek tylko po gimnazjum
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
B.21 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.22 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak :
 organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 kontrolowania pracy urządzeń energetyki odnawialnej;
 sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej.
Przedmioty punktowane:
1) język polski
2) matematyka
3) język angielski
4) informatyka
języki obce: język angielski (kontynuacja), język niemiecki (podstawowy)
przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka
okres nauki: 4 lata, po gimnazjum
podbudowa programowa: gimnazjum

Technik mechanik – programista obrabiarek CNC

311504

UWAGA! Rekrutacja na kierunek tylko po szkole podstawowej
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
MG.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak:
 wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 organizowania procesu produkcji.
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Przedmioty punktowane:
1) język polski
2) matematyka
3) język angielski
4) informatyka
języki obce: język angielski (kontynuacja), język niemiecki (podstawowy)
przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka
okres nauki: 5 lat, po ośmioletniej szkole podstawowej
podbudowa programowa: szkoła podstawowa

Dokumenty wymagane do Technikum ElektronicznoMechanicznego:
 WNIOSEK - w terminie od 13.05. 2019r. do 31.05.2019r.
o wydruk z systemu Nabór:
dla absolwentów szkół podstawowych:
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/
dla absolwentów gimnazjów:
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/
 DOKUMENTY - oryginały lub kopie w terminie od 21.06. 2019r. do 25.06.2019r.


2 podpisane fotografie



Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa ukończenia ośmioletniej
szkoły podstawowej



Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub zaświadczenia o
wyniku egzaminu ósmoklasisty



Karta zdrowia ucznia



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata – Załącznik nr 1



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodziców/ opiekunów prawnych –
Załącznik nr 2

*Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami mogą załączyć
orzeczenie kwalifikacyjne wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Na zajęciach językowych w ramach klasy uczniowie dzieleni są na dwie grupy w zależności od
stopnia zaawansowania w nauce języka obcego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
Wszystkie zajęcia zawodowe praktyczne odbywają się w grupach.

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1
4

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

731102

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
MG.16 - Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak:
montowanie układów automatyki przemysłowej
montowanie urządzeń precyzyjnych
uruchamianie układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych
obsługiwanie układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych






Przedmioty punktowane:
1) język polski
2) matematyka
3) informatyka
4) geografia
Języki obce: język angielski
okres nauki: 3 lata
podbudowa programowa: szkoła podstawowa lub gimnazjum

Operator obrabiarek skrawających

722307

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
MG.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak:




przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
do planowanej obróbki;
wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie
z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych
numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Przedmioty punktowane:
1) język polski
2) matematyka
3) informatyka
4) geografia
Języki obce: język angielski
okres nauki: 3 lata
podbudowa programowa: szkoła podstawowa lub gimnazjum

Wymagane dokumenty do Szkoły Branżowej I stopnia Nr 1:
5

 WNIOSEK - w terminie od 13.05. 2019r. do 31.05.2019r.
o wydruk z systemu Nabór:
dla absolwentów szkół podstawowych:
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/
dla absolwentów gimnazjów:
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/
 DOKUMENTY - oryginały lub kopie w terminie od 21.06. 2019r. do 25.06.2019r.


2 podpisane fotografie,



Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa ukończenia ośmioletniej
szkoły podstawowej,



Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub zaświadczenia o
wyniku egzaminu ósmoklasisty



Karta zdrowia ucznia



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata – Załącznik nr 1



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodziców/ opiekunów prawnych –
Załącznik nr 2

*Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami mogą załączyć
orzeczenie kwalifikacyjne wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Na zajęciach językowych w ramach klasy uczniowie dzieleni są na dwie grupy w zależności od
stopnia zaawansowania w nauce języka obcego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
Wszystkie zajęcia zawodowe praktyczne odbywają się w grupach.
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II Obowiązujące terminy składania dokumentów
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne i Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1
REKRUTACJA WŁAŚCIWA
Termin

Czynności

Do godziny

od 13 maja 2019
(poniedziałek)
do 31 maja 2019 (piątek)

do godz.1500

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej (z systemu NABÓR)
podpisanych przez kandydata i opiekunów
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

od 14 czerwca 2019 (piątek)
do 19 czerwca 2019 (środa)

do godz.1500

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.

od 21 czerwca 2019 (piątek)
25 czerwca 2019 (wtorek)
(tj.: 21.06, 24.06, 25.06 b.r.)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia
szkoły oraz zaświadczenie o wynikach
egzaminu zewnętrznego.

do godz.1500

Sprawdzenie poziomu umiejętności języka
angielskiego – test w szkole.

do 28 czerwca 2019 (piątek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
kryteriów poświadczonych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności związanej z
ustaleniem tych okoliczności.

15 lipca 2019 (poniedziałek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych
przez wójta (burmistrza lub prezydenta)
okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

16 lipca 2019 (wtorek)

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

o godz. 1000
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od 16 lipca 2019 (wtorek)
do 18 lipca 2019 (czwartek)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16 lipca 2019 (wtorek)
do 24 lipca 2019 (środa)

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej) a w
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu. Uczniowie
przyjęci do CKZiU zobowiązani są również
dostarczyć:
- kartę zdrowia ucznia
- wypełnione Załączniki od 3 do 9 do
regulaminu (dostępne na stronie internetowej
CKZiU oraz w sekretariacie szkoły).

do godz.1300

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

godz.1300

25 lipca 2019 (czwartek)

o

25 lipca 2019 (czwartek)

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
do godz.1500 ponadpodstawowej Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Termin

od 26 lipca 2019 (piątek)
do 30 lipca 2019 (wtorek)

Czynności

Do godziny

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej (z systemu NABÓR)
podpisanych przez kandydata i opiekunów
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

do godz.1500

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.

nie dotyczy
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nie dotyczy

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia
szkoły oraz zaświadczenie o wynikach
egzaminu zewnętrznego.

do godz.1500

Sprawdzenie poziomu umiejętności języka
angielskiego – test w szkole.

do 5 sierpnia 2019
(poniedziałek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
kryteriów poświadczonych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności związanej z
ustaleniem tych okoliczności.

20 lipca 2019 (wtorek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych
przez wójta (burmistrza lub prezydenta)
okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

21 sierpnia 2019 (środa)

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

o godz.1000

od 21 sierpnia 2019 (środa)
do 23 sierpnia 2019 (piątek)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 21 sierpnia 2019 (środa)
do 29 sierpnia 2019
(czwartek)

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej) a w
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu. Uczniowie
przyjęci do CKZiU zobowiązani są również
dostarczyć:
- kartę zdrowia ucznia

do godz.1300
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- wypełnione Załączniki od 3 do 9 do
regulaminu (dostępne na stronie internetowej
CKZiU oraz w sekretariacie szkoły).

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

godz.1300

30 sierpnia 2019 (piątek)

o

30 sierpnia 2019 (piątek)

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
do godz.1500 ponadpodstawowej Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

PAMIĘTAJ, ŻE POWYŻSZE TERMINY ZOSTAŁY OKREŚLONE PRZEZ
WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY I PRZESTRZEGANIE ICH JEST
TWOIM OBOWIĄZKIEM

III Zasady kwalifikowania kandydatów
do Technikum Elektroniczno-Mechanicznego
i Szkoły Branżowej I stopnia
1. Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów
gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej.
2. O przyjęciu absolwenta do wskazanej przez niego klasy pierwszej w CKZiU decyduje liczba
uzyskanych punktów.
3. Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania
rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych,
dotychczasowych trzyletnich publicznych liceów ogólnokształcących i dotychczasowych
czteroletnich publicznych techników:
- dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum określa:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586)
- dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej określa:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610)
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4. Przy rekrutacji komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna uwzględnia zasady wynikające z
opublikowanych materiałów MEN oraz Zarządzenia nr 110.1.4.2019 WIELKOPOLSKIEGO
KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2019 r.
KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna
liczba punktów1

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego
(za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celująca)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35
= 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35
= 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3
= 30 pkt

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH
DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

200pkt

Za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo
dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4)
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2
punkty
1
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KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW
GIMNAZJUM

Maksymalna
liczba punktów1

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego
(za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celująca)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)
szczególne osiągnięcia

18 pkt
18 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum
z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin gimnazjalny

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy
o społeczeństwie

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki
wynik z przedmiotów przyrodniczych

100% x 0,2 = 20 pkt
100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego
na poziomie podstawowym

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego
na poziomie rozszerzonym

Nie przelicza się

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

200 pkt

Za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo
dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4)
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2
punkty
1

5. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje III etapy:


I etap - pozycja kandydata na liście jest rezultatem sumowania punktacji uzyskanej za
wszytkie niżej wymienione kryteria (wg. punktacji zawartych w tabelach powyżej).
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II etap - w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie pierwszym na II
etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi
opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
III etap - w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie drugim lub
gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na III etapie brane są pod uwagę
łącznie kryteria:
o Wielodzietność rodziny kandydata
o Niepełnosprawność kandydata
o Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
o Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
o Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
o Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
o Objęcie kandydata pieczą zastępczą

6. Niezależnie od wyżej określonych zasad przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły
(kandydaci nie muszą konkurować z innymi kandydatami w postępowaniu rekrutacyjnym) są
laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty o
ile kandydat spełnia wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do danej szkoły (na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy wydano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).
Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz dyplom
lub inny dokument potwierdzający: rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez
ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego /okręgowego związku
sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego
upoważnienia).
7. Zachowanie uprawnień - uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych,
którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej
kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej jeżeli spełniają wymagania ogólne
niezbędne do przyjęcia do danej szkoły (podstawa prawna: art. 298 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn.
zm.)
Ilość załączników do regulaminu: 9 stron
Załącznik nr 1 - Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – kandydat/ uczeń
Załącznik nr 2 - Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – rodzice/ opiekunowie
prawni
Załącznik nr 3 - Deklaracja dotycząca zajęć/ aktywności poza szkołą
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o ubezpieczeniu
Załącznik nr 6 - Wzór zgody na przetwarzanie wizerunku ucznia
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Załącznik nr 7 - Deklaracja o uczęszczaniu ucznia na lekcje religii
Załącznik nr 8 - Deklaracja o uczęszczaniu ucznia na lekcje etyki
Załącznik nr 9 - Deklaracja o uczęszczaniu ucznia na lekcje WDŻR
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Załącznik nr 1

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – kandydat/ uczeń
Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych

mojego(j)

syna/córki

…………………………………………….przez administratora danych tj. Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu ul. Jawornicka 1 w celach rekrutacyjnych
i edukacyjno- oświatowych. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest
dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z
treścią

klauzuli

informacyjnej,

w

tym

z

informacją

o

celu

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych

rodziców/

opiekana

prawnego……………………………………………… przez administratora danych tj. Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu ul. Jawornicka 1 w celach
kontaktowych. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne,
oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli
informacyjnej,

w

tym

z

informacją

o

celu

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
……………………………………………
Data i czytelny podpis
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Załącznik nr 2

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – rodzice/
opiekunowie prawni
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych tj.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu ul. Jawornicka 1 w celach
rekrutacyjnych i edukacyjno- oświatowych. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie
danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(am)

się

z

treścią

klauzuli

informacyjnej,

w

tym

z

informacją

o

celu

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych

rodziców/

opiekana

prawnego……………………………………………… przez administratora danych tj. Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu ul. Jawornicka 1 w celach
kontaktowych. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne,
oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli
informacyjnej,

w

tym

z

informacją

o

celu

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
…………………………………………………………………….
.
Data i czytelne podpisy rodziców/ opiekunów
prawnych
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Załącznik nr 3

Poznań dnia,……………………………
Deklaracja dotycząca zajęć/ aktywności poza szkołą
Wyrażam zgodę , aby dziecko
……………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
w ramach nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, samodzielnie
dojeżdżało na zajęcia /wyjścia/wycieczki i samodzielnie wracało z zajęć /wyjść/wycieczek
organizowanych przez CKZiU poza terenem szkoły w tym czasie biorę na siebie pełną
odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka.

………..……………………………..
(podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)

Jak chronimy dane osobowe przedstawione w oświadczeniu











Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Poznaniu przy ul. Jawornickiej 1, 60-101 Poznań.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować
w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, w następujący
sposób: e-mail ochronadanych@ckziupoznan.pl telefon (61) 66-06-606
Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia uczniowi bezpieczeństwa w związku z
prowadzonymi przez administratora zajęciami pozaszkolnymi.
Posługujemy się danymi na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w
formach pozaszkolnych i innych przepisach właściwych dla ww. celu.
Dane przekazujemy wyłącznie podmiotom współpracującym z nami w realizacji ww. celu.
Ponadto dostęp do danych mają firmy, które nas obsługują w zakresie systemów
teleinformatycznych. Dodatkowo możemy przekazać dane wyłącznie upoważnionym
organom państwowym.
Masz prawo: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem
ochrony danych. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Załącznik nr 4

Poznań, dnia …………………..
Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia ucznia
……………………………………………………………………….………………………
(imię i nazwisko dziecka)
oraz przyjmowanych przez niego lekach………………………………… ……………………
i chorobach ……………………………………………………………………………………..
przez pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu tj.
wychowawcę, pedagoga a w okolicznościach zagrażających życiu i zdrowiu dziecka
pracowników sekretariatu lub innych pracowników szkoły, w celu udzielenia niezbędnej pomocy
lekarskiej.

………..……………………………..
(podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)
Jak chronimy dane osobowe przedstawione w oświadczeniu











Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Poznaniu przy ul. Jawornickiej 1, 60-101 Poznań.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować
w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, w następujący
sposób: e-mail ochronadanych@ckziupoznan.pl telefon (61) 66-06-606
Dane będą przetwarzane w celu związanym z ochroną życia i zdrowia ucznia.
Posługujemy się danymi na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w
formach pozaszkolnych i innych przepisach właściwych w tym zakresie jak również tych
związanych z ochroną życia i zdrowia.
Dane przekazujemy wyłącznie podmiotom współpracującym z nami w realizacji ww. celu.
Ponadto dostęp do danych mają firmy, które nas obsługują w zakresie systemów
teleinformatycznych. Dodatkowo możemy przekazać dane wyłącznie upoważnionym
organom państwowym.
Masz prawo: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem
ochrony danych. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

18

Załącznik nr 5
Poznań dnia…………………..
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Jawornicka 1
Poznań 60-161
…………………………………………………….
Imię nazwisko opiekuna
……………………………………………………..
Imię nazwisko ucznia
………………………………………………………..
Klasa
Oświadczenie
Ja niżej podpisany oświadczam, że:
a. w roku szkolnym 2019/2020 jestem / nie jestem* ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych
wypadków
b. jeśli uczeń nie jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków to czy zamierza się
ubezpieczyć w terminie od 01 września 2019r do 30 czerwca 2020r TAK / NIE *
*niepotrzebne skreślić
……………………………………
Podpis opiekuna / ucznia
Jak chronimy dane osobowe przedstawione w oświadczeniu
 Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Poznaniu przy ul. Jawornickiej 1, 60-101 Poznań.
 Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w
sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, w następujący sposób:
e-mail ochronadanych@ckziupoznan.pl telefon (61) 66-06-606
 Dane będą przetwarzane w celu związanym z odbywaniem praktyki zawodowej oraz
uczestnictwem w wycieczkach szkolnych.
 Posługujemy się danymi na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 92c) oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych i innych przepisach właściwych w tym zakresie.
 Dane przekazujemy wyłącznie podmiotom współpracującym z nami w realizacji ww. celów tj.
np. firmom przeprowadzającym praktyki zawodowe lub je współorganizującym jak również
organizatorom lub współorganizatorom wycieczek szkolnych oraz tym, które biorą udział w ww.
celach zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Ponadto dostęp do danych mają firmy, które
nas obsługują w zakresie systemów teleinformatycznych. Dodatkowo możemy przekazać dane
wyłącznie upoważnionym organom państwowym o ile zajdzie taka potrzeba.
 Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:
Prawo: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, usunięcia danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z
powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
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przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
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Załącznik nr 6

Wzór zgody na przetwarzanie wizerunku ucznia
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Ogólnego o ochronie danych
osobowych w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach
pokrewnych,
niniejszym
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
(rozpowszechnianie) wizerunku w tym wizerunku głosowego mojego (j) syna/córki w
postaci fotografii (oraz fotografii cyfrowej), przez Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Poznaniu (dalej jako: „CKZiU”), poprzez zamieszczanie zdjęć na stronie
internetowej CKZiU, tablicach informacyjnych (interaktywnych), płytach CD ich
publikację prasową, a także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych w zakresie
działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej oraz promocyjnej szkoły.
Celem wykonania tego oświadczenia wyrażam także zgodę na dokonanie przez
CKZiU zmian i modyfikacji zdjęcia załączonego do niniejszej zgody, niezbędnych do jego
rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania
i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu w inne utwory, z
zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany i
modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają
odrębnego zatwierdzania przez moją osobę.
Zostałam/em poinformowana/y o tym, że dane te udostępniam dobrowolnie, jak
również o przysługującym mi prawach zgodnie z art. 12-23 Rozporządzenia Ogólnego
odpowiednio stosowanymi, a w szczególności o prawie dostępu do tych danych
osobowych ich usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, cofnięcia tej zgody, wniesienia
skargi do Organu Nadzorczego.
Udzielenie ww. zgody następuje nieodpłatnie i zachowuje ważność również po ustaniu
statusu ucznia, z wyłączeniem skorzystania z uprawnienia jak powyżej.

……………………………………………
Data i czytelny podpis
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Załącznik nr 7

Poznań dnia,……………………………
Deklaracja o uczęszczaniu ucznia na lekcje religii
Proszę, aby dziecko
……………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
w ramach nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Poznaniu, było objęte/
nie było objęte*
nauczaniem religii.
W przypadku nie objęcia nauczeniem religii oświadczam, że biorę na siebie pełną
odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, gdy zajęcia będą odbywać się na pierwszej
lub ostatniej lekcji.

………..……………………………..
(podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)
Jak chronimy dane osobowe przedstawione w oświadczeniu











Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Poznaniu przy ul. Jawornickiej 1, 60-101 Poznań.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować
w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, w następujący
sposób: e-mail ochronadanych@ckziupoznan.pl telefon (61) 66-06-606
Dane będą przetwarzane w celu związanym z uczęszczaniem ucznia na lekcje religii.
Posługujemy się danymi na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w
formach pozaszkolnych i innych przepisach właściwych w tym zakresie.
Dane przekazujemy wyłącznie podmiotom współpracującym z nami w realizacji ww. celu.
Ponadto dostęp do danych mają firmy, które nas obsługują w zakresie systemów
teleinformatycznych. Dodatkowo możemy przekazać dane wyłącznie upoważnionym
organom państwowym.
Masz prawo: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem
ochrony danych. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Poznań ……………………………………………………………..
Data, imię nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego
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Załącznik nr 8

Poznań dnia,……………………………
Deklaracja o uczęszczaniu ucznia na lekcje etyki
Proszę, aby dziecko
……………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
w ramach nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Poznaniu, było objęte/
nie było objęte*
nauczaniem etyki.
W przypadku nie objęcia nauczeniem etyki oświadczam, że biorę na siebie pełną
odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, gdy zajęcia będą odbywać się na pierwszej
lub ostatniej lekcji.

………..……………………………..
(podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)
Jak chronimy dane osobowe przedstawione w oświadczeniu











Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Poznaniu przy ul. Jawornickiej 1, 60-101 Poznań.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować
w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, w następujący
sposób: e-mail ochronadanych@ckziupoznan.pl telefon (61) 66-06-606
Dane będą przetwarzane w celu związanym z uczęszczaniem ucznia na lekcje religii.
Posługujemy się danymi na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w
formach pozaszkolnych i innych przepisach właściwych w tym zakresie.
Dane przekazujemy wyłącznie podmiotom współpracującym z nami w realizacji ww. celu.
Ponadto dostęp do danych mają firmy, które nas obsługują w zakresie systemów
teleinformatycznych. Dodatkowo możemy przekazać dane wyłącznie upoważnionym
organom państwowym.
Masz prawo: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem
ochrony danych. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Poznań ……………………………………………………………..
Data, imię nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego
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Załącznik nr 9

Poznań dnia,……………………………
Deklaracja o uczęszczaniu ucznia na lekcje WDŻR
Proszę, aby dziecko
……………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
w ramach nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Poznaniu, było objęte/
nie było objęte*
nauczaniem WDŻR.
W przypadku nie objęcia nauczeniem WDŻR oświadczam, że biorę na siebie pełną
odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, gdy zajęcia będą odbywać się na pierwszej
lub ostatniej lekcji.

………..……………………………..
(podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)
Jak chronimy dane osobowe przedstawione w oświadczeniu











Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Poznaniu przy ul. Jawornickiej 1, 60-101 Poznań.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się
kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi
osobowymi, w następujący sposób: e-mail ochronadanych@ckziupoznan.pl telefon
(61) 66-06-606
Dane będą przetwarzane w celu związanym z uczęszczaniem ucznia na lekcje religii.
Posługujemy się danymi na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w
formach pozaszkolnych i innych przepisach właściwych w tym zakresie.
Dane przekazujemy wyłącznie podmiotom współpracującym z nami w realizacji ww. celu.
Ponadto dostęp do danych mają firmy, które nas obsługują w zakresie systemów
teleinformatycznych. Dodatkowo możemy przekazać dane wyłącznie upoważnionym
organom państwowym.
Masz prawo: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem
ochrony danych. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Poznań ……………………………………………………………..
Data, imię nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego
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