
 

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  

 na rok szkolny  
(Заява про зарахування дитини до школи 

на навчальний рік) 

2022/2023 

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły od 16 maja 2022 r. Do 20 czerwca 2022 r. do godziny 15.00. 

(Термін подання заяв на вступ до школи – 16 травня 2022 р. -  20 червня 2022 р. до год. 15.00.) 

 

Dyrektor  

Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej 

ul. Wolności 10 

62-045 Pniewy 

Proszę o przyjęcie córki/syna (прошу прийняти мою дочку/мого 

сина)……………………………………………………………….………………. do klasy pierwszej  

w Zespole Szkól im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach (до першого класу в Шкільний Комплекс імені Emilii 

Sczanieckiej в Пнєвах). 

PODSTAWOWE DANE KANDYDATA (ОСНОВНІ ДАНІ КАНДИДАТА) 

Dane osobowe kandydata (Персональні дані кандидата) 

 Nazwisko(Прізвище): Imiona (Ім'я): 

Miejsce urodzenia(Місце народження): Data urodzenia(Дата народження): 

Adres e-mail(Електронна пошта): 

 

Telefon (Номер телефону): 

Numer pesel (Номер pesel): 

 

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

(У разі відсутності номера PESEL серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу) 

           

Adres zamieszkania kandydata (Адреса проживання кандидата) 

 

Kod pocztowy(індекс): Miejscowość(Місто): 

Ulica(Вулиця): Nr domu(Номер будинку): Nr lokalu(Номер квартири): 

Województwo(Воєводство): Gmina(Гміна): Powiat(Повят): 

 

DANE RODZICÓW KANDYDATA (ДАНІ БАТЬКІВ КАНДИДАТА) 

Dane osobowe (Персональні дані) Ojca (батька) Matki (матері) 

 Nazwisko(Прізвище)   

Imiona (Ім'я): 
 

  

Dane kontaktowe (Контактні дані) Ojca (батька) Matki (матері) 

 Telefon (Номер телефону):   

Adres e-mail(Електронна 

пошта): 

 

  



 

WYBÓR SZKOŁY/zaznaczyć x w odpowiedniej rubryce/(ВИБІР ШКОЛИ/позначити Х у відповідній графі) 
 I wybór (І вибір) II wybór (ІІ вибір) III wybór (ІІІ вибір) 

 

  

Adres zamieszkania ojca ( Адреса проживання батька) 

 
Kod pocztowy(Індекс): Miejscowość(Місто): 

Ulica(Вулиця): Nr domu(Номер будинку): Ulica(Вулиця): 

Województwo(Воєводство): Gmina(Гміна): Powiat(Повят):  

Adres zamieszkania matki (Адреса проживання матері) 

 
Kod pocztowy(Індекс): Miejscowość(Місто): 

Ulica(Вулиця): Nr domu(Номер будинку): Ulica(Вулиця): 

Województwo(Воєводство): Gmina(Гміна): Powiat(Повят): 

WYBÓR TYPU SZKOŁY/KLASY/ZAWODU (ВИБІР ТИПУ ШКОЛИ/КЛАСУ/ЗАНЯТТЯ) 

TYP SZKOŁY (ТИП ШКОЛИ) Klasa (Тип класу) 

wybrany 

zawód 

(обрана 

професія) 

kolejność wyboru 

(порядок 

вибору) 

/1,2 lub 3/ 

 

Liceum Ogólnokształcące 

(Ліцей/Середня школа) 

matematyczna 

przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, 

j. angielski, 

(математичний 

Розширені предмети: математика, інформатика, 

англійська мова) 

nie dotyczy 

(не стосується) 
 

prawno-administracyjna (humanistyczna) 
przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski 

(юридично-адміністративний (гуманістичний) 

Розширені предмети: польська мова, історія, 

англійська мова) 

nie dotyczy 

(не стосується) 
 

biologiczno-chemiczna 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski 

(біологічно-хімічний 

Розширені предмети: біологія, хімія, англійська 

мова) 

nie dotyczy 

(не стосується) 
 

służb mundurowych 
przedmioty rozszerzone: wos, geografia, j. angielski 

(військова служба 

Розширені предмети:суспільствознавство, 

географія, англійська мова) 

nie dotyczy 

(не стосується) 
 

Technikum  

(Технікум) 

technik żywienia i usług gastronomicznych  
 przedmioty rozszerzone: geografia 

(технік з харчування та господарських послуг 

Розширені предмети: географія) 

nie dotyczy 

(не стосується) 
 

technik mechatronik 

przedmioty rozszerzone: matematyka 

(технік-мехатронік 

Розширені предмети: математика) 

nie dotyczy 

(не стосується) 
 

technik ekonomista 

przedmioty rozszerzone: j. angielski 

(технік-економіст 

Розширені предмети: англійська мова) 

nie dotyczy 

(не стосується) 
 



 

 

WYBÓR JĘZYKA KONTYNUACYJNEGO, ZDAWANEGO NA MATURZE* /zaznaczyć x w odpowiedniej rubryce/ 

(ВИБІР ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ, ЯКУ ЗДАВАЛИ НА МАТУРІ/ позначити Х у відповідній графі) 
 

język angielski (англійська мова) język niemiecki (німецька мова)  

  

*nie dotyczy szkół branżowych I stopnia(не стосується профтехучилища І ступеня)  

 

 

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

(ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ В УРОКАХ РЕЛІГІЇ/ позначити Х у відповідній графі) 
 

będę uczęszczał 

(я буду брати участь) 

nie będę uczęszczał 

(я не буду брати участь) 

  

 

Oświadczenia wnioskodawcy (Заява) 
 

1. 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). 

(Під страхом кримінальної відповідальності я заявляю, що дані, надані в заяві та додатках до заяви, відповідають з потосними фактами (ч. 1 

ст.233 Кримінального кодексу) 

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. 

(Відповідно до ст. 6 уст.1 літ. а загального положення про захист даних від 27 квітня 2016 року (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , даю згоду 

на обробку моїх персональних даних, що містяться в цій заяві, для цілей рекрутації) 

3. 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.). 

4. Я заявляю, що даю згоду на реєстрацію зображення моєї дитини під час занять, конкурсів та свят, організованих школою, та на використання 

цього зображення шляхом розміщення фотографії на веб-сайті, стінних дошкахта в рекламних цілях, відповідно до авторського права та 

пов'язаних із ним закон про права (tekst jedn.:  
Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). 

 

 

Kandydat posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej/orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego/zaznaczyć x w odpowiedniej rubryce/  

(Кандидат має довідку з Психолого-Педагогічної клініки про необхідність спеціальної освіти/ позначити Х у відповідній графі) 
 

TAK (ТАК) NIE (НІ) 

  

Data wypełnienia wniosku (Дата заповнення заяви)  

Czytelne podpisy rodziców (Розбірливий підпис 

батьків) 
 

Czytelny podpis kandydata (Розбірливий підпис 

кандидата) 
 

Data przyjęcia wniosku przez placówkę  

(Дата приймання заяви до закладу) 
 

 

Pouczenie (Інструкція) 

 

1. 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) 

Персональні дані, що містяться в цій заяві та додатках до заяви, будуть використовуватися  лише для цілей, пов'язаних з 

процедурою рекрутації, що здійснюється на основі Закону від 7 вересня 1991 року про систему освіти. (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz.2573 z późn. zm) 

2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, 

ul. Wolności 10, 62-045 Pniewy reprezentowany przez Dyrektora. Pełna klauzula dostępna na stronie http://zespolszkolpniewy.pl/ 

Відповідно до ст. 13 загального положення про захист персональних даних від 27 квітня 2016 року. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) повідомляємо, що розпорядником ваших персональних даних є Zespół Szkół im. Emilia Sczaniecka в Пневах, вул. 

Свободи 10, 62-045 Пнєви, в особі Директора. Повний текст статті доступний на веб-сайті http://zespolszkolpniewy.pl/  

 

technik logistyk 

przedmioty rozszerzone: j. angielski 

технік-логіст 

Розширені предмети: англійська мова) 

nie dotyczy 

(не стосується) 
 

Szkoła branżowa 
 I stopnia 

(Профтехучилище І 

ступеня) 

Wielozawodowa (багатопрофесійна)   

Kucharz (кухар) 
  

http://zespolszkolpniewy.pl/
http://zespolszkolpniewy.pl/

