....………..……………………, dnia …..……..……..…………
Miejscowość

data

WNIOSEK
o przyjęcie do Zespołu Szkół w Karlinie na rok szkolny 2018/2019
Dane osobowe kandydata do szkoły (proszę wypełnić drukowanymi literami):
Pierwsze imię

Drugie imię

Nazwisko

Data i miejsce urodzenia
w
dzień

miesiąc

Numer PESEL
miejscowość

rok

Adres zamieszkania kandydata:
Ulica

Numer domu i mieszkania

Miejscowość

/
Kod

Poczta

Gmina

Powiat

Dane rodziców / opiekunów prawnych kandydata:
Imię i nazwisko matki / opiekunki prawnej *

Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego *

Adres zamieszkania jeśli inny niż kandydata

Adres zamieszkania jeśli inny niż kandydata

Telefon kontaktowy, e-mail (jeżeli posiada)

Telefon kontaktowy, e-mail (jeżeli posiada)

* niepotrzebne s kreślić

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej

(zaznacz właściwą szkołę):

 Liceum Ogólnokształcące
 Technikum – technik mechatronik
 Branżowa Szkoła I stopnia
• klasa wiel ozawodow a

w zawodzie

Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół ponadgimnazjalnych
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych:
1

2

3

Pełna nazwa szkoły
ponadgimnazjalnej:
(szkoła pierwszego wyboru)
Pełna nazwa szkoły
ponadgimnazjalnej:
(szkoła drugiego wyboru)
Pełna nazwa szkoły
ponadgimnazjalnej:
(szkoła trzeciego wyboru)
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Kryteria uzupełniające (różnicujące)
Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Do kryterium, które jest spełnione należy wpisać „X”.
(Należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wskazane kryterium)

Załączniki (do 26 czerwca 2018 r.)
Świadectwo ukończenia Gimnazjum
Zaświadczenie z wynikami testu gimnazjalnego
Karta zdrowia
Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie)
Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktyk (BSI,TM)
Młodociany pracownik (BSI) – zaświadczenie o praktyce / umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
Inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia
• Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn.zm.) wyrażam zgodę, aby dane zawarte w podaniu
były wykorzystane w procesie rekrutacji oraz po zakończeniu rekrutacji z wynikiem pozytywnym w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
• Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z w/w ustawą administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół w Karlinie ul. Ks. Brzóski 6 78-230 Karlino.
• Podstawą prawna przetwarzania danych przez placówkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy w związku z art., 20s, 20t, 20z i 20ze ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
• Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
• Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze
stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku.

• Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć ucznia z imprez, wyjazdów i uroczystości
szkolnych na stronie internetowej Szkoły, Facebook, w prasie i telewizji.

Podpis kandydata

Podpis rodzica / opiekuna *

Termin składania wniosków: od 09.05.2018 r. do 19.06.2018 r.
* niepotrzebne s kreślić

Deklaracja ws. udziału w zajęciach z religii lub etyki
Deklaruję, że moja córka / mój syn ….……………..…….…...…………………..…..………..……….. będzie
imię i nazwisko

uczestniczył/a w zajęciach ………………………………..………** w ZS w Karlinie w trzyletnim/czteroletnim*
cyklu nauczania.
** Proszę wpisać „religia” lub „etyka” lub „religia i etyka” lub wstawić kreskę jeżeli nie deklarują Państwo udziału dziecka w żadnych
z wymienionych zajęć.

W przypadku zmiany decyzji zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie Dyrektora Zespołu
Szkół w Karlinie.
…………………….………..………………….………
(podpis rodzica / prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia)

Strona 2 z 2

