WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej

DANE OSOBOWE KANDYDATA

Biała Piska, dnia ………………………………

__________________________________
Imię / imiona

__________________________________________
Nazwisko

____________________________________
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL

___________________________________________
Adres zamieszkania/ ulica / nr domu

_____________________________________
Kod pocztowy/ poczta

_____________________________________
Nr telefonu kandydata

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2017/2018 do klasy pierwszej Szkoły Branżowej I Stopnia
w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej w zawodzie:
mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
kucharz
cukiernik
mechanik motocyklowy
ślusarz
rolnik

RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI)

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego ................................................................................
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej ...............................................................................
Adres zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych
...................................................................................................................................................
Nr telefonu

............................................
(ojca/opiekuna)

...............................................
(matki/ opiekunki)

Załączniki:
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum.(niezwłocznie po jego otrzymaniu)
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. Dwie fotografie podpisane na odwrocie.
4. Zaświadczenie o braku przeciwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie.
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Ponadto do wniosku dołączam:
L.P.
1
2.

Nazwa dokumentu
Oświadczenie o wielodzietności kandydata.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z póź . zm.)

3.
4.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem.

5.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz. 575 i 1583 ).

5.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.

6.

Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię
specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły
ponadgimnazjalnej.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z póź. zm.)

……………………………………..
( podpis rodzica/opiekuna)

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

Niniejszym oświadczam, że w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym, wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez szkołę w celu
realizacji zadań statutowych Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej, organu założycielskiego i organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi
w zakresie związanym z procesem kształcenia.
Wyrażam/nie wyrażam* (niepotrzebne skreślić) zgodę/y na fotografowanie oraz nagrywanie mojego dziecka podczas zajęć w szkole oraz wydarzeń
organizowanych przez Szkołę i wykorzystywanie tych materiałów na użytek: szkolnej strony internetowej, gazetek szkolnych, w materiałach reklamowych
oraz w prasie w celu promocji działalności szkoły.( ustawa o ochronie danych osobowych , Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm., oraz ustawa o ochronie
prawie autorskim i prawach pokrewnych (b Dz. U. nr 90 , poz. 631 ze zm.)

……………………………………..……
( podpis rodzica/opiekuna)

………………………………….…
( podpis kandydata )

Potwierdzam odbiór dokumentów

Biała Piska, dnia .................................

...............................................
(podpis)
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