
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 

kandydata do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 

                   □        TECHNIKUM                                                             □                BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

w zawodzie…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

DANE TELEADRESOWE KANDYDATA 

GMINA  KOD POCZTOWY  

MIEJSCOWOŚĆ  ULICA, NR DOMU/ 

MIESZKANIA 
 

TELEFON 

KONTAKTOWY 

 E-MAIL  

 

DANE TELEADRESOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Kandydat mieszka z: □ rodzicami     □ matką               □ ojcem               □ opiekunem prawnym 
Zaznaczyć właściwy kwadrat. 

 

     Rok ukończenia                                                 Miejscowość                                         Gmina 

DEKLARACJA  UCZESTNICTWA  W  ZAJĘCIACH                                                                                                                                                  

Deklaruję swój udział/udział mojego dziecka** w następujących zajęciach:                                                           

Zaznaczyć właściwy kwadrat.                                                                                                                                                                  

RELIGIA                                                                      □ TAK        □ NIE                                                                                   

ETYKA                                                                         □ TAK        □ NIE                                                                 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE          □ TAK        □ NIE  

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

 

Nazwisko 

      

PESEL Data urodzenia Miejsce urodzenia 
               

Pierwsze imię Drugie imię 

 

MATKA OJCIEC 

OPIEKUN PRAWNY  

na podstawie  

DECYZJI SĄDU 
Nazwisko    

Imię    

Telefon kontaktowy    

Adres e-mail    

Gmina    

Kod pocztowy    

Miejscowość    

Ulica, nr domu/mieszkania    

 
UKOŃCZONA SZKOŁA: SZKOŁA PODSTAWOWA 



 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

W przypadku przyjęcia mojego dziecka** do szkoły, wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na rejestrowanie, przetwarzanie, zbieranie, 

utrwalanie, przechowywanie i wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka** na potrzeby związane z działalnością szkoły, jej  

promocją oraz osiągnięciami uczniów i nauczycieli (kronika szkolna, materiały filmowe i fotograficzne, gazetki ścienne, gabloty, 

foldery, ulotki reklamowe, strona internetowa, prasa), na okres kształcenia dziecka w szkole oraz w przyszłości, jeżeli nie zmieni się 

cel wykorzystania.           

                                                                                                                                                                                                                   

Data ………………….……..….      

……………………………………………..                                                                    …………..………..………..…………….. 

Czytelny podpis kandydata                                                                                             Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                                                                                                                                                                                                                     

Do wniosku załączam - dokumenty OBOWIĄZKOWE:                                                                                                                                                      

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia lub oryginał, gdy potwierdzam wolę podjęcia nauki).                                                     

2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia lub oryginał, gdy potwierdzam wolę podjęcia nauki).                                                    

3. Dwa aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (dostarczane wraz z oryginałami dokumentów).                                   

4. Kserokopia skróconego aktu urodzenia – oryginał  do wglądu (dostarczany wraz z oryginałami dokumentów).                                                         

5. Karta zdrowia ucznia (dostarczana wraz z oryginałami dokumentów).                                                                                                            

6. Deklaracja pracodawcy o przyjęciu na praktykę (dotyczy Branżowej Szkoły I stopnia - dostarczane wraz z kopią dokumentów).    

7. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (skierowanie na badania lekarskie  do lekarza Medycyny Pracy kandydatowi 

zakwalifikowanemu wydaje pracodawca, do technikum wydaje szkoła zgodnie z terminem ogłoszonym przez Pomorskiego Kuratora 

Oświaty). 

 

 

KOLEJNOŚĆ WYBORU SZKOŁY I ODDZIAŁU 

Lp. Nazwa szkoły 
Typ szkoły: 

T-Technikum                                                  

BS I-Branżowa Szkoła I stopnia 

Nazwa oddziału/zawodu 

1 
   

2 
   

3    

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Technicznych im. 

Józefa Szymczaka w Człuchowie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w celu 

przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej do szkoły. 

Oświadczam, że w przypadku zakończenia procesu rekrutacji z wynikiem pozytywnym, wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich 

danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez szkołę w celu realizowania zadań statutowych i  organizacyjnych szkoły, na 

okres kształcenia w szkole oraz w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel ich przetwarzania. Znam przysługujące mi prawo wglądu do treści 

moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka, ich poprawiania i uaktualniania. Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są 

zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Do wniosku załączam - dokumenty NIEOBOWIĄZKOWE: Oznacz X, 
 ________________________________________________________________________________________________________________ jeżeli dotyczy 

1 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego 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 2018 r. poz. 511 z późn.zm.) 

 

2 
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 2018 r. poz. 998 z późn. zm.). 

 

 

3 

Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadpodstawowej. 

 

4 
 

Inny dokument (wpisać jaki):  
 

 

 
* Niepotrzebne skreślić. ** Niepotrzebne skreślić; zależne od wieku /pełnoletniości/ kandydata. 


