WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM
o zawodzie: technik informatyk
W ZESPOLE SZKÓŁ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
dla kandydatów będących absolwentami GIMNAZJUM
Dane kandydata do szkoły
Imię
Nazwisko
Data urodzenia

………………..
dzień

…………………… ….……………
miesiąc-słownie

rok

1

PESEL

Adres zamieszkania,
telefon, adres mailowy
Dane rodziców kandydata
Imię (imiona) i nazwisko matki
Adres matki
Telefon, adres poczty elektronicznej matki
Imię (imiona) i nazwisko ojca
Adres ojca
Telefon, adres poczty elektronicznej ojca

Oświadczam, że:
1. wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
2. niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku.

…………………………………………….
podpis matki

……………………………………………
podpis ojca

_____________________________
1

W przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Lp.

Nazwa załącznika

Wpisać X
(jeśli się załącza)

1.

Dwie fotografie

2.

Świadectwo ukończenia gimnazjum

3.

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

4.

5.

Zaświadczenie
lekarskie
zawierające
orzeczenie
o
braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
w zawodzie
Oświadczenie o wielodzietności

6.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego2

7.

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka z podaniem przyczyny

8.

Dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)
Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub innych
Inne:

9.
10.

Oświadczenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie
danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………. oraz moich , jako
rodzica przez Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej poprzez umieszczanie zdjęć i informacji
o sukcesach

mojego dziecka na stronie internetowej szkoły oraz w broszurach i innych

publikacjach szkolnych, w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.
Równocześnie oświadczam, że jestem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo wglądu do
danych, ich poprawiania a także o prawie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wobec przekazywania
danych osobowych innym podmiotom. Przyjmuję do wiadomości, że informacje na temat danych
osobowych przetwarzanych przez Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej udzielane mi będą na
podstawie pisemnego wniosku oraz że z prawa do uzyskania takich informacji mogę korzystać
zgodnie z obowiązującymi przepisami3.

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

____________________________
2

wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
3
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.
926) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23 poz. 225, z późn. zmianami)

