Zespół Szkół
im. Emilii Sczanieckiej
w Pniewach
ul. Wolności 10, 62-045 Pniewy tel. 612910607
@: zespolszkolpniewy@wp.pl
www.zespolszkolpniewy.pl

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
ponadgimnazjalnej na rok szkolny
2018/2019

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły od 14 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r. do godziny 15.00.
Dyrektor
Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej
ul. Wolności 10
62-045 Pniewy
Proszę o przyjęcie córki/syna ……………………………………………………………………. do klasy pierwszej
w Zespole Szkól im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.
PODSTAWOWE DANE KANDYDATA
Dane osobowe kandydata
Nazwisko:

Imiona:

Miejsce urodzenia:

Data urodzenia:

Adres e-mail:

Telefon:

Numer pesel:
W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Adres zamieszkania kandydata
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Województwo:

Gmina:

Powiat:

ojca

matki

ojca

matki

DANE RODZICÓW KANDYDATA
Dane osobowe
Nazwisko:
Imiona:
Dane kontaktowe
Telefon:
Adres e-mail:
Adres zamieszkania ojca
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

11

11

11

Gmina:

Powiat:

Województwo:
Adres zamieszkania matki
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Województwo:

Gmina:

Powiat:

WYBÓR SZKOŁY/zaznaczyć x w odpowiedniej rubryce/
I wybór

II wybór

III wybór

WYBÓR TYPU SZKOŁY/KLASY/ZAWODU
TYP SZKOŁY

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

klasa

wybrany
zawód

informatyczna

nie dotyczy

dziennikarska

nie dotyczy

ekologiczna

nie dotyczy

służb mundurowych

nie dotyczy

technik ekonomista

nie dotyczy

technik logistyk

nie dotyczy

technik mechatronik

nie dotyczy

technik żywienia i usług
gastronomicznych

nie dotyczy

kolejność wyboru
/1,2 lub 3/

wielozawodowa

Szkoła branżowa
I stopnia

wielozawodowa integracyjna

W LICEUM I TECHNIKUM PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
WYBIERANE SĄ PRZEZ UCZNIA W PIERWSZEJ KLASIE.
WYBÓR JĘZYKA KONTYNUACYJNEGO, ZDAWANEGO NA MATURZE* /zaznaczyć x w odpowiedniej rubryce/
język angielski

język niemiecki

*nie dotyczy szkół branżowych I stopnia

DEKLARACJA UDZIAŁU W LEKCJACH RELIGII/zaznaczyć x w odpowiedniej rubryce/
będę uczęszczał

nie będę uczęszczał

Oświadczenia wnioskodawcy
1.
2.
3.

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym (art. 233 § 1 Kodeksu karnego).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów i uroczystości
organizowanych przez szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych,
tablicach ściennych oraz w celach promocyjnych, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

Data wypełnienia wniosku
Czytelne podpisy rodziców
Czytelny podpis kandydata
Data przyjęcia i podpis osoby przyjmującej wniosek
Pouczenie
1.
2.

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz.2573 z późn. zm)
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej,
do której wniosek został złożony.

