WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W PŁOŃSKU,
UL. MŁODZIEŻOWA 11A, 09-100 PŁOŃSK

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA (dane wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)
Nazwisko
Imię
Data urodzenia
Adres zamieszkania
PESEL
Seria i numer paszportu
(w przypadku braku nr PESEL)

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka / opiekun prawny

Ojciec / opiekun prawny

Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych)
Kod, miejscowość
Ulica, nr domu i mieszkania
Dane kontaktowe
Adres poczty elektronicznej
(o ile posiadają)
Telefon komórkowy (o ile posiadają)
Telefon domowy (o ile posiadają)

Proszę o przyjęcie mnie do klasy
……………………………………………. Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku, ul. Młodzieżowa 11A, 09-100 Płońsk,
w zawodzie:
 kucharz
 ślusarz
III. Oświadczenia o odpowiedzialności karnej oraz zgoda na przetwarzanie danych
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym
przyjmujemy do wiadomości i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu
przeprowadzenia rekrutacji do szkoły. Nadto w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym, wyrażamy zgodę na
przetwarzanie tych danych przez szkołę i organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z
procesem kształcenia. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
( Dz. U. 2002 r poz.926 z późniejszymi zmianami)
Data i podpis matki/prawnej opiekunki

Podpis kandydata

Data i podpis ojca/prawnego opiekuna

Data przyjęcia zgłoszenia:
-

Podpis przyjmującego:
…………………..………………………………
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IV. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji
Rodzaj dokumentu
Data wymagana

Data wpływu

11-22 maj

1.

kopia (oryginał) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

2.
3.
4.

kopia (oryginał) świadectwa ukończenia gimnazjum
kopia (oryginał) zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego z OKE
oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

5.

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

03-06 lipiec

6.

oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego z OKE

03-06 lipiec

26-29 czerwiec
26-29 czerwiec
03-06 lipiec

V. Oświadczenia o spełnianiu kryteriów ( zaznacz TAK lub NIE)
Oświadczam, że kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej,
w której wychowuje się (troje, czworo, pięcioro…………..) dzieci.
Oświadczam, że jeden z rodziców kandydata jest osobą
niepełnosprawną *
Oświadczam, że rodzice kandydata są osobami niepełnosprawnymi *

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Oświadczam, że w rodzeństwie kandydata są osoby niepełnosprawne*
Oświadczam, że kandydat wychowywany jest samotnie przez jednego z
rodziców **
Oświadczam, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą ***

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

VI. Oświadczenia o odpowiedzialności karnej oraz zgoda na przetwarzanie danych
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Niniejszym przyjmujemy do wiadomości i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu
przeprowadzenia rekrutacji do szkoły. Nadto w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym, wyrażamy zgodę na
przetwarzanie tych danych przez szkołę i organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym
z procesem kształcenia. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
( Dz. U. 2002 r poz.926 z późniejszymi zmianami)
Data i podpis matki/prawnej opiekunki

Podpis kandydata

Data i podpis ojca/prawnego opiekuna

Podpis przyjmującego:
…………………..………………………………

Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza się (art. 20t ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty):
* orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
** prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o
samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
***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.).

Załączniki:






Podanie adresowane do Starosty o skierowanie ucznia do Szkoły Zawodowej w ZS Nr 3 w Płońsku
Odpis aktu urodzenia z numerem PESEL
3 zdjęcia
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
Inną dokumentacja ………………………………………………….
Podpis przyjmującego:
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