
                                              P O D A N I E

 o przyjęcie  do  Branżowej Szkoły I stopnia w   Zespole  Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie

 w zawodzie ...............................................................................……………………………………...

Dane osobowe kandydata:

Imię Drugie imię (z aktu urodzenia) Nazwisko

Data urodzenia Miejsce urodzenia Pesel

Adres zamieszkania kandydata:

Miejscowość Ulica/numer  domu Kod pocztowy/poczta

Dane rodziców/ opiekunów prawnych:

Dane matki/ opiekuna prawnego Dane ojca/ opiekuna prawnego

Imię Nazwisko Imię Nazwisko

Telefon         Zawód Telefon         Zawód

Adres zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych:

Miejscowość Ulica/numer  domu Kod pocztowy/poczta

Język obcy obowiązkowy w gimnazjum, którego naukę chciałabyś/chciałbyś kontynuować w Branżowej Szkole I 
stopnia: ..............................…………….

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w niniejszym kwestionariuszu w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły. Nadto, w przypadku 
zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym, wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez szkołę , organ założycielski i organy uprawnione do 
nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających 
wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie oraz 
prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych na stronie internetowej szkoły,  w celu informacji
 i promocji szkoły oraz na łamach prasowych.  Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgadzam się również na stosowanie przez Dyrektora szkoły pochwał werbalnych i wręczania dyplomów i/lub 
nagród na apelach i akademiach szkolnych wobec wszystkich uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół  im. Jana Pawła II w Jutrosinie oraz zaproszonych gości 
i przedstawicieli prasy.

Data i podpis rodzica/ opiekuna Podpis kandydata

Załączniki :           (*obowiązkowo)
1. Życiorys.*
2. Karta zdrowia.*
3. Zaświadczenie lekarskie dotyczące przydatności do zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy.* do 30.08.2018
4. Zaświadczenie o praktyce wydane przez pracodawcę (wraz z podaniem)*
5. 2 fotografie podpisane na odwrocie.*
6. Posiadane dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia (kserokopie).
7. Ksero  świadectwa  ukończenia  gimnazjum  wraz  z  wynikami  egzaminu  gimnazjalnego  należy  dostarczyć  do

25.06.2018*
8. Oryginał świadectwa i wyników egzaminu - potwierdzające wolę podjęcia nauki -  należy dostarczyć do  19.07.2018*

(jeśli nie zostały złożone wraz z podaniem)
9. Podpisana umowa z pracodawcą – należy dostarczyć do 31.08.2018.*

Rekrutacja trwa od 14.05.2018 – 30.05.2018. Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły 
(Jutrosin, ul. Wrocławska 39, tel/fax 065 547-12-12).


