………………………………. ……………………………..
Miejscowość

data (dd-mm-rr)

PODANIE O PRZYJĘCIE DO RZEMIEŚLNICZEJ SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNEJ / PONADPODSTAWOWEJ

DANE OSOBOWE KANDYDATA
……………………………………………………….. …………………………………………………..
Imię

drugie imię

……………………………………………………….

………………………………………………

Nazwisko

PESEL

………………………………

…………………………………………………..

Data urodzenia

miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
…………………………………………

………………………

ulica/miejscowość

…………………………….

nr domu

…………………………

nr lokalu

…………………………………………….
miejscowość

kod pocztowy

……………………………………..
województwo

…………………………………..
powiat

Szkoła, z której wywodzi się kandydat
……………………………………..

………………………………………………………………………

miejscowość

nazwa gimnazjum/szkoły podsatwowej

……………………….

…………………………………

województwo

powiat

……………………………..
gmina

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej według
poniższych preferencji
Typ szkoły

Lp.

Zawód /kierunek

1.

Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I Stopnia

2.

Technikum Rzemieślnicze

3.

Liceum Rzemieślnicze

Czy dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej?
Tak*

Nie

Czy dziecko posiada orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej?
Tak*

Nie

Czy dziecko posiada orzeczenie niepełnosprawności Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania o Niepełnosprawności?
Tak*

Nie

*Jeżeli posiada proszę o dołączenie kserokopii dokumentu

DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA
Dane matki/opiekuna prawnego kandydata

Dane ojca/opiekuna prawnego kandydata

…………….. ……………………………….

………………

imię

………………………..

imię

nazwisko

……………………………….

nazwisko

…………………………………………….

telefon kontaktowy

telefon kontaktowy

………………………………………………

…………………………………………….

adres e-mail

adres e-mail

Adres matki/opiekuna prawnego kandydata

Adres ojca/opiekuna prawnego kandydata

(jeżeli inny niż adres zamieszkania kandydata)

(jeżeli inny niż adres zamieszkania kandydata)

………………………………… ………… ……………….
ulica
nr domu
nr lokalu

………………………………… ……………… ….………..
ulica
nr domu
nr lokalu

……………… ………………………………………..
kod
miejscowość

…………………… ……………………………….
kod
miejscowość

……………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………………………………….
data i podpis kandydata

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji do
Szkół Rzemieślniczych zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. oraz zgodnie z art.57 ust.1 i ust.3 Ustawy o Systemie Informacji
Oświatowej wyrażam zgodę na umieszczenie danych mojego dziecka/podopiecznego w Lokalnej Bazie Danych SIO Szkół
Rzemieślniczych w Białej Podlaskiej

………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zwierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Szkoły Rzemieślnicze w Białej Podlaskiej
oraz związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach przez cały cykl
kształcenia. Ponadto wyrażam/nie wyrażam zgody na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko w celu
informacji i promocji szkoły zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pośrednich Dz.U. z 2006
Nr 9, poz. 631 z poźn, zm.

………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na udział w badaniu absolwentów Szkół Rzemieślniczych w Białej Podlaskiej w celach
badawczych ( art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016).

………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Deklaracja udziału w zajęciach religii/etyki
Deklaruję, że mój syn/córka * będzie uczęszczał/nie będzie uczęszczał na lekcje:
Religii
Etyki
Religii oraz etyki

………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załączniki:
1.

Zdjęcia – 2 szt.
*- niepotrzebne skreślić

