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PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY  
 

DYREKTOR 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej SYRIUSZ 

w Wasilkowie 

 

Proszę o przyjęcie mnie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej SYRIUSZ w Wasilkowie ul. Supraślska 21,  

16-010 Wasilków. 

kierunek/zawód………………………………..………….do klasy………………. na semestr………..…. 

 

1. Nazwisko ………………………………………. Imię / imiona ……………………………………… 

 

 

 

 

2. Data i miejsce urodzenia: dzień ……………… miesiąc ………….…………. rok…………………… 

w……………………………………………………  

3. Adres zamieszkania: 

Miejscowość………………………..kod pocztowy…………………….poczta…………………… 

Ulica…………………………………..nr domu……………….nr mieszkania…………………….. 

Telefon domowy………………………………….telefon komórkowy……………………………. 

4. Dane rodziców / opiekunów prawnych 

Imię i nazwisko matki……………………………………………….tel.…………………………… 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko ojca…………………………………………………tel.…………………………… 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………...……tel.…………………………… 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………… 

5. Nazwa i adres ukończonych szkół lub klas: 

a. …………………………………………………………………………………………………….. 

b. …………………………………………………………………………………………………….. 

c. …………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji do szkoły 

zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

 

 

……………………………………….     ………………………………. 
          /miejscowość i data/        /podpis kandydata/ 

 

          ………………………………. 

          /podpis rodzica/opiekuna prawnego/

PESEL            
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Adnotacje Dyrektora Szkoły 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

*Wypełnia pracownik kancelarii szkoły 

Złożone dokumenty: 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………………………………………………. 

7. ……………………………………………………………………………………………………………. 

8. ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

* w przypadku odbioru dokumentów 

Kwituję odbiór: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  …………………………...……                                                             ……………………………………… 

    data odebrania dokumentów                                                                                            czytelny podpis 
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ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

     Wyrażam zgodę na naukę mojego syna/córki* ………………………………………………………. 

     w Zasadniczej Szkole Zawodowej SYRIUSZ w Wasilkowie. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

    ……………………………………………………..    ………………………………………………………………..……. 

             /miejscowość, data/                       /czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie danych mojego 

syna/córki/wychowanka* ……………….………………………………………………………………………………………..…………………  

przez Zasadniczą Szkołę Zawodową SYRIUSZ w Wasilkowie zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z rekrutacją, 

kontrolą, wykorzystaniem wizerunku. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

……………………………………………………..    ………………………………………………………………..……. 

/miejscowość, data/      /czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

 

 

DEKLARACJA 

Deklaruję uczestnictwo mojego/-jej syna/córki/wychowanka* 

……………………………………………………………………………………. w lekcjach religii katolickiej/prawosławnej  

w Zasadniczej Szkole Zawodowej SYRIUSZ w Wasilkowie. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

……………………………………………………..    ………………………………………………………………..……. 

        /miejscowość, data/      /czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

 

Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających 

wizerunek mojego dziecka ……………………………………………………………………..……………………………. 

zarejestrowany podczas zajęć dydaktycznych, zajęć praktycznej nauki zawodu, udziału w szkoleniach oraz 

innych wydarzeniach organizowanych przez Zasadniczej Szkole Zawodowej SYRIUSZ w Wasilkowie  

w Internecie, materiałach reklamowych i promocyjnych Szkoły. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych filmów i zdjęć za 

pośrednictwem dowolnego medium przez Zasadniczą Szkołę Zawodową SYRIUSZ. 

 

        ……………………………………………………..                     ………………………………………………………………..……. 

                  /miejscowość, data/                      /czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

______________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACJA O DOZORZE KURATORA 
 

Oświadczam, że mój syn/córka/wychowanek*    ma / nie ma*  dozór kuratora. 

 

Imię i nazwisko kuratora ………………………………………..………….tel.…………………………… 

 

 

 


