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Kudowa-Zdrój, ………………………………… 

 

Podanie dla absolwenta szkoły podstawowej 

o przyjęcie do Szkoły Ponadpodstawowej 

(Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Branżowa I stopnia) 

w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju 

 
 

I. Dane osobowe kandydata do szkoły:               

Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Adres miejsca zamieszkania  

PESEL/w przypadku braku: seria i numer paszportu  

 

 

II. Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych kandydata:                       

Dane MATKA OJCIEC 

Imię  
 

Nazwisko   
 

E-mail*   

Telefon*   

* należy podać w przypadku ich posiadania, art. 150.1 pkt 4) ustawy Prawo oświatowe. 

 
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej 

 
…………………….……………………………………………………………………………….…. 

(typ szkoły) 

 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 

(klasa / zawód) 

 

      2.   ……………………………………………………………………………………………………… 

(inna klasa w tej samej szkole / zawód) 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

 (inna klasa w tej samej szkole / zawód) 
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Informuję, iż wybór szkoły w ZSP w Kudowie-Zdroju jest moim: 
proszę zaznaczyć  odpowiednią  odpowiedź 
 

pierwszym wyborem                     drugim wyborem                     trzecim wyborem 

 

 

III. Załączniki do podania: 

Lp.  Rodzaj załącznika  Oryginał  Ksero poświadczone  za 

zgodność przez dyrektora  

1. Świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej   

2. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu  

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,  którą 

kandydat ukończył.      

  

3. Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści 

konkursów lub olimpiad przedmiotowych). 

  

 

IV.    Załączniki, które dostarcza kandydat po  kandydat po zakwalifikowaniu do szkoły :  

Lp. Rodzaj załącznika Oryginał        Ksero 

1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  

w określonym zawodzie 

------------  

2. Dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu ust. 1 pkt 9 

Regulaminu Rekrutacji w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w 

Kudowie-Zdroju. 

  

3. 2 fotografie   

4. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej   

5. Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu   

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: 

 

 administratorem danych jest Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie – Zdroju, 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 22a, tej/fax 0/74 

8661107, email lo-kudowa@o2.pl; 

 dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 150 oraz art. 134 ustawy Prawo oświatowe, w związku z ciążącym na administratorze 

obowiązkiem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i ważnym interesem publicznym proporcjonalnym do wyznaczonego celu (art. 9 ust. 2 lit. g RODO); 

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania będzie odrzucenie wniosku, zaś konsekwencją nie przedłożenia dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów będzie pominięcie tych kryteriów; 

 dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom; 

 dane będą przechowywane do końca okresu, w którym kandydat będzie uczęszczać do szkoły, a w przypadku kandydata nieprzyjętego – przez okres roku 

od zakończenia rekrutacji; 

 przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, 

gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO; 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@eduabi.eu 

 
MATKA/OPIEKUN PRAWNY         OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY    

 

.................................................                       .................................................     
       Nazwisko i imię oraz podpis                                                                                                                 Nazwisko i imię oraz podpis               
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V. Warunki rekrutacji  (wypełnia szkoła ponadpodstawowa)  

 

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 VIII z 

czterech przedmiotów branych pod uwagę podczas 

rekrutacji do danej szkoły zgodnie  z regulaminem 

rekrutacji 

 

suma punktów za inne osiągnięcia  

RAZEM   

 

 

Zastosowano preferencje …………………………………………………………………….. 

 

 

VI. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej  

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna postanowiła przyjąć / nie przyjąć kandydata  
 

 

 

 

……………………………            ……………………….                   ……………………… 

     pieczęć szkoły                                     pieczęć i podpis dyrektora                              data 

 

 


