…………………………………………………………………
(imię i nazwisko ucznia)

……………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………
( adres zamieszkania, nr tel. )
…………………………………………………………………
( kod pocztowy, miejscowość )

Wniosek o przyjęcie do szkoły

PESEL ucznia:

…………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica ubezpieczającego)
PESEL rodzica ubezpieczającego:

Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
im. Bohaterów Września 1939 r.
w Kolbuszowej

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej *
na rok szkolny 2017/ 2018
Technikum:
zawód : technik budownictwa
zawód: technik geodeta
zawód: technik hotelarstwa
zawód : technik informatyk
zawód: technik logistyk
zawód : technik mechanik
zawód : technik mechatronik
zawód : technik technologii drewna
zawód: technik usług fryzjerskich
zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Szkoła Branżowa I Stopnia :
zawód : operator obrabiarek skrawających
zawód : mechanik pojazdów samochodowych
zawód : monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
zawód : sprzedawca

Nazwa i adres gimnazjum : ...................................................................................
Data i miejsce urodzenia ucznia : .........................................................................
Imiona rodziców : ..................................................................................................
* właściwe podkreślić
Wymagane dokumenty:
1. Aktualna fotografia ucznia – 2 szt.
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
4. Karta zdrowia w podpisanej i zaklejonej kopercie
5. Orzeczenie, opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ,procesu kształcenia i sprawozdawczości w Systemie
Informacji Oświatowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133
poz. 883).

..................................................................
(czytelny podpis rodzica)

............................................................
( czytelny podpis ucznia)

Oświadczam, że córka/syn (zaznaczyć znak X )
- będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu: RELIGIA

ETYKA

- będzie uczestniczyć w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie”: TAK
-

NIE

zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach papierowych i elektronicznych,
w tym internetowych związanych z życiem szkoły: TAK

NIE

Informacja dla kandydata na ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29sirpnia 1997 r.
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:
a) administratorem danych jest Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939
r. w Kolbuszowej,
b) dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania
i szybkiego kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem ucznia w nagłych okolicznościach,
c) dane dotyczące wizerunku ucznia będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach
papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły,
d) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa,
e) przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
f) dane podaję zgodnie z ustawą z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami
wykonawczymi dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego/obowiązku nauki oraz
organizacji nauki religii.
.....................................................................................

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

( data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

( podpis kandydata)

DECYZJA
SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ
Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej
Kandydat uzyskał następującą liczbę punktów : ..................
I.

Za egzamin gimnazjalny..........

II. Za oceny z 4 przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum :
1. Język polski..........
7. Biologia ............
2. Język obcy..........
8. Chemia............
3. Matematyka..........
9. Fizyka i astronomia ...........
4. Informatyka..........
10. Plastyka ............
5. Geografia..........
11. Technika ............
6. Historia..........
III. Za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub
potwierdzone stosownymi zaświadczeniami albo kopiami dyplomów : .........
Łączna suma punktów uzyskanych przez kandydata wynosi : ..........
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna w Zespole Szkół Technicznych w
Kolbuszowej postanowiła przyjąć / nie przyjąć * kandydata do klasy pierwszej
.......................................................................................................................................................

........................................................
( data )
* niepotrzebne skreślić

......................................................
( podpis przewodniczącego Komisji )

