WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 10 W BIAŁYMSTOKU
/ wypełnij drukowanymi literami/

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia ( wpisz wybrany przez siebie
zawód w kolejności w jakiej chciałbyś/abyś się do nich dostad: monter sieci i instalacji sanitarnych,
mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, sprzedawca, kucharz,)
1. …………………………………………………….
2. …....………………………………………………
3. …………………………………………………….

DANE OSOBOWE KANDYDATA

PESEL
Imię

Drugie imię

Nazwisko

Data urodzenia
Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowośd

Ulica

Nr domu/ mieszkania

Kod pocztowy

-

-

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Imię

Drugie imię

Nazwisko

1

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowośd

Ulica

Nr domu / mieszkania

Kod pocztowy

-

-

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Telefon kontaktowy
Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię

Drugie imię

Nazwisko

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowośd

Ulica

Nr domu / mieszkania

Kod pocztowy

-

-

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Telefon kontaktowy
Adres e-mail

2

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawnośd kandydata , orzeczenie o niepełnosprawności lub

TAK

NIE

( Dz.U. z 2013r. poz. 135, z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r. poz 154 i 866)

TAK

NIE

Do wniosku załączam – Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku

TAK

NIE

Odpis skrócony aktu urodzenia / do skopiowania /

TAK

NIE

Świadectwo ukooczenia gimnazjum

TAK

NIE

Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego

TAK

NIE

Opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

TAK

NIE

Deklaracje: religia, wdż, wf

TAK

NIE

3 zdjęcia

TAK

NIE

o stopniu niepełnosprawności kandydata

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Dokument poświadczający objęcie dziecka piczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

przeciwwskazao zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Pouczenie
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 .09.1991r. o systemie oświaty( Dz.U.
z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.).
Oświadczam, że dane przedłożone w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym dobrowolnie wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia
procedury rekrutacji do szkoły. Nadto w przypadku zakooczenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na
przekazanie tych danych szkole oraz organowi założycielskiemu i organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami
oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzania tych danych przez te podmioty. Przetwarzanie
danych odbywad się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych( Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.).
Przyjmuje do wiadomości, ze przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie
właściwej szkoły.

Data i podpis rodzica

Data i podpis kandydata

…………………………………………………….

………………………………………………………..
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