
Zespół Szkół w Czernikowie  
87-640 Czernikowo, ul. Gimnazjalna 1, www.zs.czernikowo.pl mail: zs@czernikowo.pl, tel: 54 288 92 72 
 

      Czernikowo, dnia ……………………………… 

 

Komisja Rekrutacyjna  

Zespołu Szkół w Czernikowie 
 

WNIOSEK 

 Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej 

Liceum Ogólnokształcącego / Technikum / Branżowej Szkoły I stopnia: 

LICEUM 

 
TECHNIKUM 

(zaznaczyć) 
Branżowa Szkoła I stopnia 

(wpisać zawód) 

 

o Klasa kulturowo - medialna  

o Technik informatyk 

 

o Technik logistyk 

 

 

o …………………………. * 

 Do wyboru: Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, 

Fryzjer, Florysta, Cukiernik, Piekarz, Kucharz, Elektryk, Stolarz, Ślusarz, Sprzedawca, Murarz- tynkarz, 

Rolnik, Magazynier-logistyk, inny (proszę podać) 

Ukończona  Szkoła Podstawowa w ……………….……….……….. gmina……………...…………… 

DANE  KANDYDATA 

Nazwisko ……………………….………………… Imię (imiona) ……………………………..………… 

Data urodzenia ……………………………. miejsce urodzenia ……………….…….………. woj.  

……………………………………. 

PESEL …………………………………………… 

Telefon domowy ......................................... Telefon komórkowy....................................................  

Adres poczty elektronicznej (e-mail) ……………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość ……………………………...ul. ………………………………………. nr ……………… 

Kod pocztowy ……………… poczta……………………………. gmina………………………………. 

Powiat ……………………………………. woj. ……………………………………………………….. 

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) ……………………………………………….. 

Telefon (rodziców/prawnych opiekunów) …………………………………………………………  

 

 ………………………………………………. 

podpis kandydata 

http://www.zs.czernikowo.pl/
mailto:zs@czernikowo.pl


Zespół Szkół w Czernikowie  
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz dziecka w celu rekrutacji do 

Szkoły oraz przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych oraz dziecka jest Zespół Szkół w Czernikowie, 

87-640 Czernikowo, ul Gimnazjalna 1,  

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: zs@czernikowo.pl ,  

3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rekrutacji na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  

4. dane osobowe będą przetwarzane w związku z rekrutacją,  

5. dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa,  

6. dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.  

7. mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do 

sprzeciwu oraz prawo do ich usunięcia,  

8. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie moich danych 

osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

 

 

Czernikowo, dnia …………………...………                         ……………………………………….. 

                          podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Załączniki do wniosku : 

1. świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej 

2. zaświadczenie OKE 

3. zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyki (dotyczy Branżowej Szkoły) 

4. dokumenty potwierdzające sukcesy sportowe, artystyczne itp.  

5. jedna podpisana  fotografia   

6. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( dostarczane po zakwalifikowaniu kandydata do 

danego zawodu - dotyczy szkół zawodowych (Technikum i Branżowa Szkoła)   

7. kartę zdrowia 

8. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jeśli 

dotyczy w szkole zawodowej (Technikum i Branżowa Szkoła) 
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