
 

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  

2022/2023 
 

(Application form for admission to school 

for the 2022-2023 school year) 
 

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

(All applications for admission to school are to be submitted from 16 May 2022 to 20 June 2022 (until 15h00)) 

 

 

Dyrektor  

Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej 

ul. Wolności 10 

62-045 Pniewy 

 

Proszę o przyjęcie córki/syna (Please admit my daughter/son) 

……………………………………………………………….………………. do klasy pierwszej  

w Zespole Szkól im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach. (to grade one of  

Zespół Szkól im. Emilii Sczanieckiej in Pniewy). 

 

PODSTAWOWE DANE KANDYDATA (BASIC DATA OF APPLICANT) 

Dane osobowe kandydata (Personal data of applicant) 

 Nazwisko (Last name): Imiona (First and middle name): 

Miejsce urodzenia (Place of birth): Data urodzenia (Date of birth): 

Adres e-mail (Email address): Telefon (Phone number): 

Numer pesel (Personal ID Number (PESEL)): 

 

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

(In the absence of a PESEL number, the series and number of passport or other identity document) 

           

Adres zamieszkania kandydata (Home address of applicant) 

 Kod pocztowy (Postal/Zip code): Miejscowość (City): 

Ulica (Street): Nr domu (Home number): Nr lokalu (Apartment/Flat number): 

Województwo (Voivodeship): Gmina (Municipality): Powiat (County): 

 

DANE RODZICÓW KANDYDATA (BASIC DATA OF PARENTS OF APPLICANT) 

Dane osobowe (Personal data) ojca (father) matki (mother) 

 Nazwisko (Last name):   

Imiona (First and middle name): 
 

  

Dane kontaktowe (Contact details) ojca (father) matki (mother) 

 Telefon (Phone number):   



 

WYBÓR SZKOŁY/zaznaczyć x w odpowiedniej rubryce/ (CHOICE OF SCHOOL / mark with x in the appropriate box /) 
 I wybór (1st choice) II wybór (2nd choice) III wybór (3rd choice) 

 

  

 

 

Adres e-mail (Email address):   

Adres zamieszkania ojca (Home address of father of applicant) 

 Kod pocztowy (Postal/Zip code): 

 
Miejscowość (City): 

 
Ulica (Street): 

 
Nr domu (Home number): 

 
Nr lokalu (Apartment/Flat number): 

 
Województwo (Voivodeship): 
 

Gmina (Municipality): 

 
Powiat (County): 

 
Adres zamieszkania matki (Home address of mother of applicant) 
 

 Kod pocztowy (Postal/Zip code): 

 
Miejscowość (City): 
 

Ulica (Street): 

 
Nr domu (Home number): 

 
Nr lokalu (Apartment/Flat number): 

 
Województwo (Voivodeship): 

 
Gmina (Municipality): 

 
Powiat (County): 

 

WYBÓR TYPU SZKOŁY/KLASY/ZAWODU (CHOICE OF SCHOOL TYPE/CLASS/VOCATION) 

TYP SZKOŁY (SCHOOL TYPE) 
klasa (class) 
 

wybrany 

zawód 

(chosen 

vocation) 

kolejność wyboru 

(order of 

preference) 

/1,2 lub 3/ 

 

Liceum Ogólnokształcące 

(General Secondary School) 

 

matematyczna (mathematics) 

przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, 

j. angielski,  
(extended subjects: mathematics, ICT, English) 

 

nie dotyczy 

(not applicable 

(n/a)) 

 

 

prawno-administracyjna (humanistyczna) 

(legal-administrative (humanities)) 

przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski 

(extended subjects: Polish, history, English) 

nie dotyczy 

(n/a)  

biologiczno-chemiczna (biology and chemistry) 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski 

(extended subjects: biology, chemistry, English) 

nie dotyczy 

(n/a) 
 

 

służb mundurowych (uniformed services) 

przedmioty rozszerzone: wos, geografia, j. angielski 

(extended subjects: social studies, geography, 

English) 

nie dotyczy 

(n/a) 
 

 

Technikum 

(Technical School) 

 

technik żywienia i usług gastronomicznych 

(food technology and gastronomic services) 

przedmioty rozszerzone: geografia 

(extended subject: geography) 

nie dotyczy 

(n/a) 
 

 

technik mechatronik (mechatronics) 

przedmioty rozszerzone: matematyka 

(extended subject: mathematics) 

nie dotyczy 

(n/a) 
 

 

technik ekonomista (economics) 

przedmioty rozszerzone: j. angielski 

(extended subject: English) 

nie dotyczy 

(n/a) 
 

 

technik logistyk (logistics) 

przedmioty rozszerzone: j. angielski 

(extended subject: English) 

nie dotyczy 

(n/a) 
 

 

Szkoła branżowa 
 I stopnia 

(First-degree vocational 

school) 

 

wielozawodowa (multi-vocational) 

 
  

kucharz (cooking) 

   



WYBÓR JĘZYKA KONTYNUACYJNEGO, ZDAWANEGO NA MATURZE* /zaznaczyć x w odpowiedniej rubryce/ 
(CHOICE OF FOLLOW-ON FOREIGN LANGUAGE TO BE TAKEN IN THE MATRICULATION (MATURA) EXAMINATION* /mark with x in the 

appropriate box/) 
 

język angielski (English) język niemiecki (German) 

  

*nie dotyczy szkół branżowych I stopnia (not applicable to students of First-degree vocational school) 

DEKLARACJA UDZIAŁU W LEKCJACH RELIGII/zaznaczyć x w odpowiedniej rubryce/ 
(DECLARATION OF PARTICIPATION IN RELIGION CLASSES /mark with x in the appropriate box/) 
 

będę uczęszczał (YES) nie będę uczęszczał (NO) 

  

 

Oświadczenia wnioskodawcy (Declarations and statements): 

 

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). 

(I declare, under pain of criminal liability, that the data provided in the application and attachments to the application are factual (as stated in        

Article 233 § 1 of the Penal Code)). 

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. 

(Pursuant to Art. 6 sec. 1A of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (GDPR) (Journal of Laws EU L 119 of 04 May 2016), I consent to 

 the processing of personal data contained in this application for the purposes of the recruitment procedure). 

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.). 

(I declare that I consent to the registration of my child's image during classes, competitions and celebrations organized by the school and the use of 

 this image on websites, wall boards and for promotional purposes, in accordance with the Copyright and Related Rights Act (consolidated text: 
 Journal Of Laws of 2006 No. 90, item 631 as amended)). 

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

specjalnego/zaznaczyć x w odpowiedniej rubryce/ 
(Applicant is in possession of a Special Educational Needs (SPE) Certificate /mark with x in the appropriate box/) 
 

TAK (YES) NIE (NO) 

  

Data wypełnienia wniosku  

(Date of application) 
 

Czytelne podpisy rodziców  

(Legible signatures of parents) 
 

Czytelny podpis kandydata  

(Legible signature of applicant) 
 

Data przyjęcia wniosku przez placówkę  

(Date of receipt of application by the school) 
 

 

Pouczenie (Letter of Rights): 

 

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) 
(Personal data contained in this application and attachments to the application will be used solely for the purposes of recruitment proceedings  

 conducted on the basis of the Act of 7 September 1991 on the Education System (Journal of Laws of 2004, No. 256, item 2573, as amended)) 

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/ 

(Pursuant to Article 13 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (GDPR) (Journal of Laws EU L 119 of 04 May 2016) we would like to 

                inform you that the Administrator of your personal data is Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, ul. Wolności 10, 62-045 Pniewy 

represented              by the Head of school. Full clause available at  http://zespolszkolpniewy.pl/) 

 
 


