
Terminarz rekrutacji  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica                                

w Stąporkowie w roku szkolnym 2021/2022. 

 

 

Lp. Obowiązujące terminy Zadania i czynności 

1. 

 

 

 

od 17 maja 

do 21 czerwca 

2021 r. 

do godz. 15.00 
 

 

 
 

Złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły. 

2. 

   od 25 czerwca 

   do 14 lipca 2021 r. 

   do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

 

3. 

    od 25 czerwca 

    do 14 lipca 2021 r.  

    do godz. 15.00  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

poprzez doręczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

oraz możliwa zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym 

zamiana szkół, do których kandyduje. 
 

4. 
do 14 lipca 2021 r. 

 

Postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej według 

obowiązującego regulaminu rekrutacji na 2021/2022r. 

5. 
22 lipca 2021 r.  

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Liceum 

Ogólnokształcącego i Technikum. 

6. 

  

od 23 lipca  

do 30 lipca 2021 r. do 

godz. 15.00  
 

  
 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydata, 

przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty jeśli nie zostały złożone wcześniej.         

7. 

  

2 sierpnia 2021 r. 

do godz. 14.00  

 

 

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych                                        

i nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum.  

8. 

 

2 sierpnia 

2021 r.  

 

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkole. 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” ), 

informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydatów do szkoły  

oraz o prawach z tym związanych. 

 

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku. 

 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do szkoły, którzy podejmą naukę  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  w Stąporkowie jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Stąporkowie przy ul. Stanisława Staszica 4, 26 – 220 

Stąporków reprezentowany przez Dyrektora szkoły. Można się z kontaktować poprzez 

numer telefonu 41 37 41 144 lub adres email: kontakt@zspstaporkow.pl 

2.  Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod numerem telefonu: 22 35 

00 140 bądź adresem e-mail: iode@zspstaporkow.pl 

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor szkoły – przetwarza dane osobowe 

kandydata do szkoły  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 

umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  

4. Dane osobowe kandydatów do szkoły będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

procesu rekrutacji  i przyjęcia kandydata do szkoły. 

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie 

obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań 

nałożonych na Administratora. 

6. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania zapisów do Szkoły, w tym  

w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia do szkoły będą 

ogłoszone (poprzez podanie nazwiska)  na liście zamieszczonej na tablicy 

informacyjnej znajdującej się obok sekretariatu szkoły. 

7. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego przez szkołę w ramach realizacji prawa oświatowego.  
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8. Dane osobowe kandydatów do szkoły nie będą przekazywane do państw trzecich  

ani organizacji międzynarodowych.  

9. Dane osobowe kandydata do szkoły oraz dokumentacja postępowania zapisów  

do Szkoły będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do końca roku 

kalendarzowego, w którym odbywała się rekrutacja do Szkoły, a w przypadku 

przyjęcia kandydata do Szkoły przez okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia, w którym 

dziecko zakończy naukę w Szkole.   

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych prawnym opiekunom kandydata  

do szkoły, przysługują następujące uprawnienia: 

a. żądania dostępu do danych osobowych kandydata do szkoły, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych kandydata  

do szkoły; 

c. przenoszenia danych osobowych kandydata do szkoły; 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do szkoły  

w dowolnym momencie; 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Podanie danych osobowych kandydata do szkoły w niniejszym formularzu  

i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do Szkoły. 

12. Dane osobowe kandydata do szkoły nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

 

 

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

(data i podpis rodzica/ opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”): 

− Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 

administratora, czyli przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie  

przy ul. Stanisława Staszica 4, 26 – 220 Stąporków reprezentowany przez Dyrektora 

szkoły (numer telefonu 41 37 41 144 adres email: kontakt@zspstaporkow.pl)  

w celu i zakresie przeprowadzenia rekrutacji do szkoły. 

− Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

− Znam treść klauzuli informacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły  

i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich 

danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym 

momencie. 

 

 

 

 

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

 (data i podpis rodzica/ opiekuna) 

 

 


