
 

Piechcin, dn. …………………………………2019 r. 

 

 
Nazwisko i imię ucznia ............................................................…................................... 

PESEL 

 

Dyrektor 
Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie 

ul. Radłowska 10, 88-192 Piechcin 
www.zsnpiechcin.pl 

e-mail: sekretariat@zsnpiechcin.pl 
 

Wniosek (P) 
 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mojego dziecka w roku szkolnym 2019/2020 do klasy pierwszej 

w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie. 

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

 
 (podpis rodzica lub opiekuna)

 

        
 

ZAŁĄCZNIKI: (przyjmowanie dokumentów od 13.05.2019 r. do 17.06.2019 r.)   
 

1. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie 

imieniem i nazwiskiem). 

2. Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia              

i nauki zawodu. 

3. W przypadku kandydatów z orzeczoną 
niepełnosprawnością - kopia orzeczenia o 

niepełnosprawności. 

4. Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji 

Konkursowej wystawione laureatom 

zawodów ostatniego stopnia wojewódzkich 

konkursów przedmiotowych. 

5. Orzeczenie kwalifikacyjne i zaświadczenie 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

jeśli takie uczeń posiada. 

6. Karta informacyjna kandydata (karty wydaje 

szkoła podstawowa). 

7. Karta zdrowia. 

8. Bilans zdrowia wydany przez społeczną 
służbę zdrowia (lekarza szkolnego) BEZ 

KARTY SZCZEPIEŃ. 

9. Świadectwo oryginał (kopia) ukończenia 

szkoły podstawowej wraz z wynikami 

egzaminu ósmoklasisty od 21 do 25 
czerwca 2019 r. do godziny 1500

. 

10. W przypadku gdy uczeń złożył kopię – 

należy dostarczyć oryginał świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz 

oryginał zaświadczenia o  wynikach 

egzaminu ósmoklasisty do 15 lipca 2019 r. 
do  godziny 1500

. (Niedoręczenie przez 

kandydata oryginału świadectwa i 

zaświadczenia do wybranej szkoły 

traktowane jest jako jego rezygnacja ze 

starania się o przyjęcie do tej szkoły.)

 
DEKLARACJA WYBORU 

 

 

Oświadczam, że ZSN w Piechcinie jest dla 
mnie (zaznacz x we właściwej kratce) 

 

□ szkołą pierwszego wyboru 
 

□ szkołą drugiego lub kolejnego wyboru 
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Spośród oferowanych klas wybierz tę, w której chcesz się uczyć, wpisując                                        
w ostatniej kolumnie tabeli 1 oraz wpisz 2 dla klasy drugiego wyboru (gdyby nie było 

możliwości nauki w pierwszym wyborze). 
 

UWAGA! 
o przypisaniu rozszerzenia do klasy decyduje wybór większości uczniów i możliwości 

organizacyjne szkoły 
 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

KLASA Przedmioty rozszerzone Wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym 
Wybór 

1,2 

WIZAŻ 
 

1. jezyk polski 
2. historia 

3. matematyka 

4. język angielski 
 

jako pierwsze rozszerzenie wybieram 

 

…………………………………….. 

jako drugie rozszerzenie wybieram 

 

……………………………………. 

 

 

 
 

TECHNIKUM ZAWODOWE 

 
 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

 

 

 
  ………………………………………………………...... 

 

 (czytelny podpis ucznia i  rodzica lub opiekuna)
 

  

KLASA Kwalifikacje w zawodzie 
Przedmiot 

rozszerzony 
Wybór przedmiotów w 
zakresie rozszerzonym 

Wybór 
1,2 

TECHNIK LOGISTYK 
 

AU.22 Obsługa magazynów 

AU.32 Organizacja transportu 

matematyka, 

geografia, 

język angielski 

  

KLASA Nauka w zawodzie Wybór zawodu 
Wybór 

1,2 

PATRONACKA 
LAFARGE (PAREM) 

 

Mechanik 

Spawacz 

Ślusarz 

Tokarz 

  

PATRONACKA 
GLOBAL TECHNIK 

 

Spawacz-Monter 

Operator obrabiarek sterowanych 
numerycznie 

  

WIELOZAWODOWA 

Dowolnym, pod warunkiem zawarcia 
umowy z zakładem pracy , w którym będą 
się odbywać praktyki zawodowe 
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Dane osobowe kandydata i rodziców 1 

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. 

PESEL kandydata (w przypadku braku PESEL 

należy wpisać serię i numer paszportu)  
 

           

 

4. 
Imię/imiona i nazwiska rodziców 
kandydata 

Matki  

Ojca  

5. 

Adres miejsca zamieszkania  
rodziców i kandydata  
 
Kandydat mieszka z: 
 

□ matką 

□ ojcem 

Matki 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu/ mieszkania  

Ojca 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu/ mieszkania  

6. 
Adres poczty elektronicznej 

i numery telefonów rodziców 
kandydata, o ile je posiadają 

Matki 
Nr telefonu  

Adres e-mail  

Ojca 
Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

Klauzula informacyjna 
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły. Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły 

publicznej. Z kolei dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w 

publicznej szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygniecie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i 

postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie. 

3. W szkole wyznaczono osobę pełniącą obowiązki Inspektora Ochrony Danych - tel. 603 184 669, e-mail iod@zsnpiechcin.pl  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach 

przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj.  

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.  

Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego 

podczas działań związanych z kształceniem w w/w placówce oświatowej. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania 

wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii w relacjach i materiałach promocyjnych szkoły. Zgoda obejmuje także 

wykorzystanie wykonanych zdjęć w innych publikacjach ZSN w Piechcinie, w szczególności do upublicznienia, powielania, 

zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej 

zgodę na publikację wizerunku. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 2  

 

 

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

   Data             Czytelne podpisy wnioskodawców  –  rodziców kandydata 

                                                 
1 Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w 

punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych 

w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego 

sprawowania opieki nad uczniem. 
2 Zgodnie z art. 151 ust. 3  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( tekst jednolity Dz.U. 2018. 996  ) oświadczenie składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 


