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Załącznik nr 2

Kudowa-Zdrój, …………………………………

Podanie o przyjęcie do Szkoły Ponadpodstawowej
( Branżowa Szkoła I Stopnia )
w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju
I.

Dane osobowe kandydata do szkoły i jego rodziców :

1.

Imiona, nazwisko kandydata ……………………………………………………………………………..

2.

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów ………………………………………………….….…………...

3.

Data i miejsce urodzenia kandydata………………………………………………………….……………

4.

PESEL kandydata……………………………………………………………………………….................

5.

Telefon kontaktowy kandydata……………………………………………………….…….……………..

6.

Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów ………………………………………………..………………

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że zamieszkujemy……………………………………………………………………………….
ulica i numer, kod, miejscowość,
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i poświadczam to
własnoręcznym podpisem na końcu formularza.

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej
…………………….……………………………………………………………………………….….
( typ szkoły)

1. ……………………………………………………………………………………………………..
( klasa / zawód)

II. ZAŁĄCZNIKI DO PODANIA
LP.

Rodzaj załącznika

Oryginał

Ksero
poświadczone za
zgodność przez
dyrektora

1.

Świadectwo ukończenia gimnazjum

2.

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez dyrektora szkoły, które kandydat ukończył.

3.

Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści
konkursów lub olimpiad przedmiotowych).
2 fotografie
Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu
Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej

4.
5.
6.

----------
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III. ZAŁĄCZNIKI PO ZAKWALIFIKOWANIU DO SZKOŁY
LP.
1.
2.

Rodzaj załącznika
Oryginał
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do -----------kształcenia w określonym zawodzie
Dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu ust. 1 pkt 9
Regulaminu Rekrutacji w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła
II w Kudowie-Zdroju.

Ksero

INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (RORO) informuję Panią/Pana, że:
 administratorem danych jest Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie - Zdroju
 z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail biuro@eduabi.eu;
 dane będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie w celu zgłoszenia do szkoły, na
podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO oraz art. 151.1 ustawy Prawo oświatowe;
 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak
możliwości przyjęcia do szkoły;
 dane będą przechowywane przez okres edukacji a w zasobach archiwalnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami u administratora danych;
 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
MATKA/OPIEKUN PRAWNY

OJCIEC/OPIEKUN
PRAWNY

...................................................

…....................................

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

STANOWISKO

Zgoda na publikację: imienia, nazwiska, wizerunku, uzdolnień, osiągnięć
edukacyjnych i sportowych, udziału w wydarzeniach i wycieczkach
(w wydaniach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych,
związanych z życiem szkoły – wydarzenia, pokazy, kronika, tablo, itp.)

□ TAK

□ NIE

Deklaracja o objęciu nauką religii/etyki (niepotrzebne skreślić)

□ TAK

□ NIE

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach z Wychowania do życia w rodzinie

□ TAK

□ NIE

Wyrażam zgodę na przeprowadzanie przez Straż Graniczną na terenie
Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie – Zdroju w
budynku przy ul. Zdrojowej 22a w trakcie nauki ucznia, działań
profilaktycznych zmierzających do ewentualnego ujawnienia środków
narkotycznych, które mogłyby być w posiadaniu uczniów szkół
ponadpodstawowych.

□ TAK

□ NIE

………………………………
Nazwisko i imię oraz podpis

……………………………………
Nazwisko i imię oraz podpis
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IV. WYNIKI REKRUTACJI (wypełnia szkoła ponadgimnazjalna)
TYP UZYSKANYCH PUNKTÓW

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

egzamin - język polski
egzamin - historia i wiedza o społeczeństwie
egzamin - matematyka
egzamin -przedmioty przyrodnicze
egzamin - język obcy , poziom podstawowy
suma punktów za oceny na świadectwie klasy III
z czterech przedmiotów branych pod uwagę podczas
rekrutacji do danej szkoły zgodnie z regulaminem
rekrutacji
suma punktów za inne osiągnięcia
RAZEM
Zastosowano preferencje ……………………………………………………………………..
V. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
Szkolna Komisja Rekrutacyjna postanowiła przyjąć / nie przyjąć kandydata

……………………………
pieczęć Szkoły

……………………….
pieczęć i podpis dyrektora

………………………
data

