
                                                                                              Miejscowość i data  .............................................................. 

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

    Nazwisko i imię kandydata 
 
Szkoła Podstawowa  .................................. 
 

Podanie o przyjęcie do szkoły  
 
do klasy pierwszej technikum  w zawodzie:                       

- technik rolnik                                                                                                                                                                 * 
- technik weterynarii                                                                                                                                                                 * 
- technik ekonomista                              * 
- technik żywienia i usług gastronomicznych                   * 
- technik architektury krajobrazu       * 

  
  
 

do klasy  pierwszej  szkoły branżowej I stopnia w zawodzie: 
(dla młodocianych pracowników) ** 
                  
*      podkreśl wybraną szkołę i zaznacz „x” w kratce obok 

** proszę wpisać wybrany zawód w Branżowej Szkole I Stopnia ................................................ 
 
 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy  pierwszej  
1) W pierwszej kolejności (szkoła , zawód)          ……………………………….................................… 

  
 

2) W drugiej kolejności    (szkoła , zawód)           …………………………………….…………………………… 
 

3) W trzeciej kolejności   (szkoła , zawód)          .………………………………………………………………... 

 
Dane o uczniu – uczennicy 
Pesel –                                                                                      Data urodzenia- 

              _   _     

                                                                                                                                            dzień              miesiąc                       rok 

 
miejsce urodzenia...................................................... 

 
Adres zamieszkania : miejscowość........................................ulica....................................nr.......... 
 

Kod………………  poczta ………………..…gmina ....................województwo.........................................                                  
                                                                                                                      

 

Dane o rodziców/ opiekunów kandydata  (niepotrzebne skreślić) 
 
Ojciec ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko,                        adres                                                                telefon                                  e-mail 
 
 

Matka …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko,                        adres                                                                telefon                                  e-mail 

 

 



Uczyłem się w szkole podstawowej  następujących języków: 

1. ......................................................... 

2. .......................................................... 

 
Będę ubiegać się o miejsce w internacie: 

a) na cały rok szkolny (TAK,NIE) ……………………… 
b) tylko w okresie (wpisać przewidywany termin) …………………………….. 

 

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych 
1. Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a w zw. z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych do celów postepowania rekrutacyjnego. 

2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Dyrektor Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. 

Bronisława Zamojdzina w Karolewie, 86-022 Dobrcz. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1lit. a (dane kontaktowe) oraz art. 6 ust. 1 lit. c (dane 

wymagane ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

4. Informacje szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Szkoły oraz w 
Sekretariacie Szkoły 

 
 
..............................................                                                             .......................................... 
     podpis ojca-matki/opiekuna prawnego ***                                                                                      podpis kandydata 

*** niepotrzebne skreślić 
 
 
Do podania należy dołączyć: 
 

- 2 zdjęcia formatu 30 x 42 mm  
- podanie o internat (dla chętnych do zamieszkiwania w internacie) 
- zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy 
- inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 

różnych szczebli 

 

 
Kandydat uzyskał następującą liczbę punktów 

Egzamin ósmoklasisty łącznie  

Oceny z wybranych przedmiotów ze 
świadectwa ukończenia ósmej klasy 

 

Pozostałe osiągnięcia  

Łączna liczba punktów  

 
Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………      ………………………………………… 

(miejscowość, data)                                  (podpis)   


