Siemiatycze dnia ............................
DYREKTOR
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

w Siemiatyczach
ul. Pałacowa 24
Podanie o przyjęcie do szkoły
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia
w Siemiatyczach w zawodzie :…………………………………………….. .
Dane o uczniu:
1. Imię (imiona) i nazwisko ucznia ……………………………………………………………
2. Dane o dacie i miejscu urodzenia:
a) data urodzenia: …. - ........................... ,
b) miejsce urodzenia: ............................................... ,
c) kraj: ……………………………………………. .
3. Obywatelstwo: ……………………………..……… .
4. PESEL

5. Adres zamieszkania: ………………………………..………………………………….…...
……………………………………………………………………………………………….
6. Adres do korespondencji: …….……………….……………………………………………
(jeżeli jest taki sam jak adres zamieszkania wpisać „jak wyżej”)
Dane o szkole podstawowej:
1. Nazwa ukończonej szkoły podstawowej:
Szkoła Podstawowa Nr ……. im. ………………………………….w.......................................,
ul. ……………………………, gmina………….…………….powiat ……………...………….
2. W szkole uczyłem/łam się następujących języków obcych nowożytnych:
a) w klasach I–III: języka .................................................. ,
b) w klasach IV–VI: języka ............................................... ,
c) w klasach VII-VIII: języka ………………………….. i języka …………………….. .
Uczęszczałem/łam na religię wyznania ....................................................................................
(wypełnić jeżeli dziecko uczęszczało w klasie ósmej na religię)
Dane matki (opiekunki prawnej):
1) Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………
2) Adres zamieszkania: ………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………
3) Adres do korespondencji: …………….………………………………………..………
(jeżeli jest taki sam jak adres zamieszkania wpisać „jak wyżej”)
Telefon (nieobowiązkowo): ……………………………………….……………..
E-mail (nieobowiązkowo): ……………………………………………………….

Dane ojca (opiekuna prawnego):
1) Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………
2) Adres zamieszkania: ………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………
3) Adres do korespondencji: …………….………………………………………..………
(jeżeli jest taki sam jak adres zamieszkania wpisać „jak wyżej”)
Telefon (nieobowiązkowo): ……………………………………….……………..
E-mail (nieobowiązkowo): ……………………………………………………….
(Czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

(Podpis kandydata)

……………………………………...……………..

…………………………………….

……………………………………………………..

Oświadczenie uczestniczenia dziecka na zajęciach religii
Wyrażam* / nie wyrażam woli* uczestniczenia mojego dziecka na zajęciach religii wyznania
(niepotrzebne skreślić)

………………..……………….. w latach szkolnych 2022/23 – 2024/25.
(Czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych)
……………………………………...……………..
……………………………………………………..

Do podania załączam następujące dokumenty (zaznacz właściwe):
Załączniki :
Świadectwo ukończenia szkoły
Zaświadczenie o egzaminie
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego / lub deklaracja zgody
Dwie fotografie
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art13 ogólnego rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz .UE L 119 z
04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby rekrutacji jest Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w
Siemiatyczach
2) kontakt z inspektorem danych osobowych :zsz_siemiatycze@wp.pl , tel: 539 694 520
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, ewidencji uczniów, prowadzenia dokumentacji przebiegu
nauczania, w celach sprawozdawczych, przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
4) dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa
6) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania
7) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka ........................................................ przez Branżową Szkołę I w
Siemiatyczach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy Prawo Oświatowe.
Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mogła odwołać zgodę przez osobiste powiadomienie nauczyciela
ucznia przez rodzica lub osobę upoważnioną, lub dyrektora szkoły jeśli chodzi o nauczycieli i pracowników.

(Czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych)
……………………………………...……………..
……………………………………………………..
Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia
Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r Nr 90 poz.
631 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek mojego dziecka
……………………………………………………………………

zarejestrowany

podczas

uroczystości,

zabaw

organizowanych przez szkołę, konkursów, wycieczek oraz zajęć dydaktycznych bez konieczności ich każdorazowego
zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że wizerunek może zostać zamieszczony w gablocie, kronice, w
materiałach promocyjnych lub na stronie internetowej.

(Czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych)
……………………………………...……………..
……………………………………………………..

Wypełnia się po ukończeniu szkoły lub przy rezygnacji z nauki w szkole:
Siemiatycze, dn. …………….…………
Kwituję odbiór dokumentów:
1. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej Nr …… im. …………………………..
w …………………………………………. .
2. Zaświadczenie o egzaminie Nr …………………………….
3. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
4. Pozostałe dokumenty.
Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego):
……………………………………………………………

