WNIOSEK
o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Kocku
w zawodzie ……………………………………………….
na rok szkolny 2017/2018
I. DANE KANDYDATA
(proszę o wypełnienie drukowanymi literami)

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Numer PESEL
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy

Ojciec (opiekun prawny)

II. DANE RODZICÓW KANDYDATA
Matka (opiekunka prawna)

Imię i nazwisko ……………………………………………...

Imię i nazwisko …………………………………………………..

Adres zamieszkania………………………………………….

Adres zamieszkania ………………………………………………

……………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy …………………………………………

Telefon kontaktowy ………………………………………………

e-mail ……………………………………………………......

e-mail ……………………………………………………………..

III. PREFEROWANA KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH SZKÓŁ PUBLICZNYCH
I wybór

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

II wybór

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

III wybór

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

IV. PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE DO PIERWSZEJ KLASY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:
zawód

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie- praktyki zapewnia szkoła w RCEZ w
Lubartowie
mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, wędliniarz, krawiec, fryzjer, rolnik,
sprzedawca, kucharz, rybak śródlądowy, dekarz, stolarz, lakiernik, elektryk, tapicer - praktyki we
własnym zakresie u pracodawców
V. DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
rodzina wielodzietna
TAK
niepełnosprawność kandydata
TAK
niepełnosprawność jednego z rodziców
TAK
niepełnosprawność obojga rodziców
TAK
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
TAK
rodzina pełna
TAK
piecza zastępcza
TAK
* zakreślić właściwą odpowiedź

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

Do wniosku dołączam :







dwa zdjęcia /podpisane na odwrocie/,
kserokopię odpisu aktu urodzenia,
zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w
wybranym zawodzie,
opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli kandydat posiada),
zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkursów i olimpiad),
inne dokumenty /wymienić jakie/:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

*
Zaznaczyć krzyżykiem dołączone dokumenty.

Ważne terminy:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Złożenie podania wraz z ww. załącznikami w
sekretariacie:
Wydanie przez szkołę skierowania na badania
lekarskie kandydatowi z listy kandydatów
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru
kształcenia w danym zawodzie:
Kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego należy dołączyć w terminie:
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
oraz osób niezakwalifikowanych:
Potwierdzenie woli podjęcia nauki – dostarczenie
oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach;
Publikacja list przyjętych oraz liczby wolnych
miejsc:

od 15 maja do 14 czerwca 2017r.

od 15 maja do 4 lipca 2017r.

od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.
30 czerwca 2017 r. godz. 1000
6 lipca 2017 r. do godz. 1500
7 lipca 2017 r. do godz. 1000

Oświadczenie wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i
załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z
wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.).
Pouczenie
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 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późn.
zm. ).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest
dyrektor Zespołu Szkół w Kocku, do którego wniosek został złożony.

.................... ................................................
(data)

(czytelny podpis kandydata)

....................................................
(czytelny podpis rodziców/
opiekunów prawnych kandydata)

