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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Udział w elektronicznej rekrutacji jest możliwy jedynie w przypadku, gdy uzupełniony i podpisany przez kandydata oraz rodziców/prawnych opiekunów wniosek

zostanie złożony w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

  
DANE OSOBOWE KANDYDATA

PESEL*

w przypadku braku nr PESEL – seria i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Imię*

Nazwisko* Data urodzenia*

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA

Województwo* Powiat*

Gmina* Miejscowość*

Ulica* Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

Dane teleadresowe służące do przesłania nowego hasła w przypadku zagubienia oraz do powiadomienia o wynikach
rekrutacji

Adres e-mail**

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Opiekun
(niepotrzebne skreślić)

Rodzic Opiekun prawny Nie udzielił informacji

Imię* Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Województwo* Powiat*

Gmina* Miejscowość*

Ulica* Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Opiekun
(niepotrzebne skreślić)

Rodzic Opiekun prawny Nie udzielił informacji

Imię* Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Województwo* Powiat*

Gmina* Miejscowość*

Ulica* Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów prawnych*
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* oznaczone pola wymagane ** adres email jest wykorzystywany do przesłania nowego hasła w przypadku zgubienia oraz poinformowania o wynikach

rekrutacji

Zaznaczenie poniższych kryteriów wymaga załączenia do wniosków dokumentów potwierdzających ich spełnianie.
(w nazwie każdego kryterium znajduje się informacja dotycząca dokumentów potwierdzających spełnianie)

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej w trakcie rekrutacji może wybrać nie więcej niż trzy szkoły ponadgimnazjalne. W ramach

wybranych szkół może zadeklarować dowolną ilość oddziałów. Wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować obok

siebie na liście preferencji.

Drugi telefon kontaktowy

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE

Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na
stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej

TAK NIE

Kandydat z rodziny wielodzietnej. Dokumenty potwierdzające: Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

TAK NIE

Niepełnosprawność kandydata. Dokumenty potwierdzające: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata.

TAK NIE

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. Dokumenty potwierdzające: Orzeczenia o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata lub orzeczenia 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 późn. zm.)

TAK NIE

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. Dokumenty potwierdzające: Orzeczenia o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata lub orzeczenia 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 późn. zm.)

TAK NIE

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. Dokumenty potwierdzające: Orzeczenie o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata 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 późn. zm.)

TAK NIE

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. Dokumenty potwierdzające: Prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

TAK NIE

Objęcie kandydata pieczą zastępczą. Dokument potwierdzający: 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 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

TAK NIE

Gimnazjum do którego uczeń aktualnie uczęszcza* (wymagane):

WYBRANE SZKOŁY / ODDZIAŁY
(Lista preferencji szkół oraz oddziałów w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

Kolejność
preferencji

Nazwa Szkoły Ponadgimnazjalnej/ nazwa oddziału

1.

Preferowane języki:

Preferowany zawód:

2.

Preferowane języki:

Preferowany zawód:

3.

Preferowane języki:

Preferowany zawód:

4.
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Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. W przypadku zakwalifikowania się do przyjęcia

do wybranej szkoły zawodowej zobowiązuję się dostarczyć w terminie do 8 lipca do godz. 12.00  zaświadczenie lekarskie o braku

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie. Skierowanie na badanie wydaje szkoła po ogłoszeniu list

kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

 
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji do szkoły

ponadgimnazjalnej jest przede wszystkim art.23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002

r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), zgodnie z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi na to

zgodę.

 
2. Ponadto zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania

uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27. ust. 2 pkt. 2 ustawy

przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na

przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony. Przepisami takimi są m.in.:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r.Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

 
3. Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 i art.27 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na

przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i obsługi systemu

w roku szkolnym 2014/2015.

 
Administratorami danych są dyrektorzy szkół wskazani we wniosku (wybrane przez kandydata szkoły i oddziały/grupy rekrutacyjne).

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

 
..............................                                 
Miejscowość,  Data           

 
.......................................                       ..........................................                             ..........................................     
  
 Czytelny podpis kandydata                                     Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                              Czytelny podpis  ojca/opiekuna prawnego

                                                                      

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu

 prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę, podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3.

Preferowane języki:

Preferowany zawód:

5.

Preferowane języki:

Preferowany zawód:

6.

Preferowane języki:

Preferowany zawód:


