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WNIOSEK O PRZYJĘCIE 
do Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8 
09-407 Płock 

na rok szkolny ................. 
 

Proszę o przyjęcie do szkoły, 
w systemie dziennym/stacjonarnym/zaocznym/ 

 (właściwe podkreślić) 
 

w zawodzie………………………………………………………………………………………………… 
 
Dane kandydata 

Nazwisko Imiona 

   

 

Data i miejsce urodzenia 
Dzień M-c Rok Miejscowość Województwo 

 

PESEL lub inny dokument tożsamości, jeśli nie można podać 
numeru PESEL  

            

 

Adres zamieszkania 
Kod pocztowy 

_ _ - _ _ _ 
Poczta Miejscowość Ulica Nr domu/lokalu 

Gmina Powiat Województwo Nr telefonu  Adres e-mail 

miasto powyżej 5 tys. mieszkańców □/ miasto poniżej 5 tys. mieszkańców□/wieś □ 

Adres do korespondencji ( jeśli jest inny niż zamieszkania) 
Kod pocztowy 

_ _ - _ _ _ 
Poczta Miejscowość Ulica Nr domu/lokalu 

Gmina Powiat Województwo Nr telefonu  Adres e-mail 

 

W razie zdarzenia losowego powiadomić: 
Imię i nazwisko Numer telefonu 

 

Ukończona szkoła średnia/nazwa, miejscowość/ Data ukończenia szkoły  

 
Numer świadectwa 
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L.p. Oświadczam, że: (odpowiednie) Przekładam do wglądu dokumenty 
potwierdzające: 

zaznaczyć 
X 

1. jestem osobą niepełnosprawną orzeczenie o niepełnosprawności   

2. opiekuję się niepełnosprawną osobą orzeczenie o niepełnosprawności i 
sprawowaniu opieki 

 

3. wychowuję niepełnosprawne 
dziecko  

orzeczenie o niepełnosprawności i 
pokrewieństwie 

 

 4. żyję w rodzinie wielodzietnej (co 
najmniej trójka dzieci) 

oświadczenie  

5. samotnie wychowuję dziecko prawomocny wyrok sądu  

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 
Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Medycznych Szkół Policealnych z siedzibą w Płocku, ul. 
Marsz. J. Piłsudskiego 8, 09-407 Płock; tel: (0-24) 262-59-65, e-mail: sekretariat@medykplock.pl . 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora możliwy jest za pomocą adresu e-
mail: a.mazurkiewicz@bpplock.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań dydaktyczno-wychowawczych  
Administratora. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie organy państwowe uprawnione do tego 
na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach odbywania u nich praktyk 
zawodowych na podstawie umów/zapisów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i c) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646, z późn. 
zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki 
zawodu a także ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do 
realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, zapisanie się do 
szkoły będzie niemożliwe. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych) a także prawo do przenoszenia danych i do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w każdej chwili w postaci oświadczenia złożonego w sekretariacie szkoły lub 
przesłanego na adres e-mail: a.mazurkiewicz@bpplock.pl . 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym 
profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy ustanowione w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt, bądź zniszczone po zakończeniu trwania nauki u Administratora w czasie określonym na 
podstawie przepisów prawa. 

Oświadczam, iż przyjęłam/przyjąłem do wiadomości:                            
        Płock, dnia…………………………………………………………… r.                                 ……………………………………………………. 

                                                                                                                                   (czytelny podpis słuchacza) 

mailto:sekretariat@medykplock.pl
mailto:a.mazurkiewicz@bpplock.pl
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Oświadczam, że: 
 

a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku. 
 

 
 
 
Płock, dnia………………………………………… r.                                     ………………………………………………………………… 
                                                                                                                          (czytelny podpis słuchacza) 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do szkoły dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych przez Administratora (zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.). 
 
 

Płock, dnia………………………………………… r.                                     ………………………………………………………………… 
                                                                                                                          (czytelny podpis słuchacza) 

 
 

Oświadczenie dot. publikacji wizerunku 
 

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 2006r., Nr 
90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, przetwarzanie i wykorzystanie mojego 
wizerunku w formie zdjęć, filmów oraz nagrań dźwiękowych wykonanych podczas kształcenia w Zespole 
Medycznych Szkół Policealnych w Płocku, w ramach uczestnictwa w zajęciach edukacyjno – wychowawczych. 
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na wykorzystanie w/w danych osobowych przez ZMSP w Płocku, dla 
celów marketingowych i promocyjnych szkoły. Miejscami publikacji będą m.in. oficjalna strona internetowa ZMSP 
w Płocku, oficjalny profil szkoły na portalu społecznościowym (np. facebook) prowadzony przez ZMSP w Płocku, 
materiały reklamowe w formie elektronicznej (np. publikacje, reklamy) i fizycznej (np. ulotki, publikacje) oraz w 
innych mediach, promujących szkołę. 

 
 

 
Płock, dnia………………………………………. r.                                    …………………………………………………………………. 
                                                                                                                       (czytelny podpis słuchacza) 
 
 
 

 
Do wniosku dołączam (dokumenty obowiązkowe): 

1. 2 aktualne fotografie legitymacyjne (35x45 mm) 
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej 
3. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy 
4. Inne……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Oryginały orzeczeń i dokumentów sądowych należy przedstawić, do wglądu, w 
sekretariacie lub księgowości.  
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Źródło informacji 
O szkole dowiedziałam/em się z: internetu, reklamy, od znajomych, inne. 
 
Proszę podkreślić właściwe lub podać inne – jakie?.................................................................. . 
 
 
 
Wypełnia szkoła 
 
 

Potwierdzam przyjęcie dokumentów, dnia……………………………………………….. r. 
   
        
       ………………………………………………………….. 
               (czytelny podpis) 
 

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
Oświadczam, że odebrałam/em komplet dokumentów. 
 
 
Płock, dnia ………………………………… r.    ………….………………………………………………. 
               (czytelny podpis) 
 


