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WYPEŁNIA SZKOŁA 

 
Data złożenia:  

 
…………………………………....……..……… 

/datę wpisuje pracownik szkoły 
przyjmujący wniosek/ 

 

Adnotacje 

szkoły: 

 

……………………………….………………...………. 

………………………………….….……………..……. 

………………………….…………………...…………. 

…………………………………………………………… 

 

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie 

ul. Adama Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ  
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 
NAZWISKO I IMIĘ 

KANDYDATA  

DRUGIE IMIĘ  

PESEL            

DATA I MIEJSCE URODZENIA 
DZIEŃ – MIESIĄC – ROK 

MIEJSCE URODZENIA 
 

ADRES ZAMIESZKANIA GMINA  

 MIEJSCOWOŚĆ  

 ULICA, NR DOMU I LOKALU  

 KOD POCZTOWY,  POCZTA  

 ADRES E-MAIL  

 

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE (należy zakreślić kółkiem właściwą odpowiedź) 
 

Posiadanie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej potwierdzającej problemy zdrowotne, ograniczające możliwości 
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia 

TAK NIE 

 
LISTA WYBRANYCH SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW (należy zaznaczyć krzyżykiem): 

ODDZIAŁ 
I  

WYBÓR 
II  

WYBÓR 
III  

WYBÓR 

TECHNIKUM technik rachunkowości    

TECHNIKUM technik logistyk    

TECHNIKUM technik informatyk    

TECHNIKUM 
technik mechanik (programista obrabiarek 
sterowanych numerycznie CNC) 

   

  
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
praktyka w warsztatach szkolnych 

mechanik operator maszyn do 
produkcji drzewnej 

   

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
praktyka w warsztatach szkolnych 

operator obrabiarek sterowanych 
numerycznie CNC 

   

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
praktyka u pracodawcy 

klasa wielozawodowa 
   

wybrany zawód: ……………………………………………………………..……………….    

 



Strona 2 z 4 

 

ZAŁĄCZNIKI 
 Należy zaznaczyć krzyżykiem właściwy dokument, jeżeli dotyczący kandydata i został złożony razem z wnioskiem, 

 Proszę nie zaznaczać krzyżykiem dokumentu, który nie został faktycznie dostarczony z wnioskiem. W przypadku 
dostarczenia go po złożeniu wniosku, zostanie to odnotowane przez pracownika szkoły przyjmującego wniosek. 
 

1.  ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO  
WAŻNE: orzeczenie powinno być wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną na 
czas nauki w szkole ponadpodstawowej 

 

2.  OPINIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ  

3.  UMOWA O PRACĘ  
(dotyczy młodocianych pracowników, kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia, klasy 
wielozawodowej) 

 

4.  ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE  

5.  
2 FOTOGRAFIE (prosimy o podpisanie fotografii imieniem i nazwiskiem)  

 

 
DANE RODZICÓW  
(w przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych, np. 
w przypadku rodzin zastępczych) 

 MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

IMIĘ I NAZWISKO 
  

TELEFON 
  

ADRES E-MAIL 
  

 ADRES ZAMIESZKANIA 
MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

ADRES ZAMIESZKANIA 
OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

GMINA   

MIEJSCOWOŚĆ   

ULICA, NR DOMU I LOKALU   

KOD POCZTOWY,  POCZTA 

(np. 12-100 Szczytno, 12-140 Świętajno) 

  

 
Spełnianie przez kandydata jednego lub więcej kryteriów zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 
ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60, z późn. zm.)  
NALEŻY ZAKREŚLIĆ KÓŁKIEM WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZGODNIE ZE SWOJĄ SYTUACJĄ A NASTĘPNIE JEŻELI ZOSTANIE 
ZAZNACZONA ODPOWIEDŹ „TAK” WYPEŁNIĆ ODPOWIEDNIE OŚWIADCZENIE NA STRONIE 4) 

wielodzietność rodziny kandydata                          (należy wypełnić oświadczenie I.) TAK NIE 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  (należy wypełnić oświadczenie II.) TAK NIE 

niepełnosprawność kandydata                              (należy wypełnić oświadczenie III.) TAK NIE 

niepełnosprawność jednego z  rodziców kandydata  
                                                                                    (należy wypełnić oświadczenie IV.) 

TAK NIE 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  
                                                                                    (należy wypełnić oświadczenie IV.) TAK NIE 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata        (należy wypełnić oświadczenie V.) TAK NIE 

objęcie kandydata piecza zastępczą                     (należy wypełnić oświadczenie VI.) TAK NIE 

WAŻNE: Rodzic/opiekun prawny, który zaznaczył spełnianie przynajmniej jednego z powyższych kryteriów 
powinien wypełnić właściwe oświadczenie na stronie nr  4 pod rygorem nieważności.  
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Oświadczenie dotyczące treści wniosku 
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania kandydata do szkoły będę zobowiązany(a) 
potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. 
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie oznacza wykreślenie kandydata z 
listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole. 

 
 
………………………………..…………....., dnia ……………………… 
           Miejscowość                                       data 
 

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

        czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego                                      czytelny podpis  kandydata 
 
Terminy w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 są dostępne na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA 
2021, adres strony szkoły: https://zs1.powiatszczycienski.pl 
Niedostarczenie dokumentów w postaci kopii lub oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty w wyznaczonych odpowiednio terminach będzie skutkować 
nieprzyjęciem do szkoły.  
  
Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie              
im. Stanisława Staszica  z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 10.Administrator powołał Inspektora 
Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@4cefield.com.pl lub w 
siedzibie administratora. Dane osobowe są przetwarzane trybie art.6 ust.1 lit. c RODO celem 
przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe (Dz. U z 2019 r., poz. 1148 ze zm. 6), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 
sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U z 2019 r., poz. 1737).  
Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zespołu Szkół lub inne osoby działające z 
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół, oraz  podmioty, którym Szkoła powierzy przetwarzanie danych 
osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.  
Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w 
którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki przez okres jednego 
roku. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, a także  prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż 
przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Dane 
osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo 
zobowiązani do ich podania. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. 

  

 

 
 
 
 
 
 

mailto:inspektor@4cefield.com.pl
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Oświadczam, że: 

Przez pojęcie „Rodzice” należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 18 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) 

I.  Wychowuję córkę/syna ............................................................................. w rodzinie wielodzietnej 
                                                          /imię i nazwisko dziecka – kandydata do szkoły/ 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
  

        ............................................................................ 
         czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia  2016 r. 
Prawo oświatowe) 

II.  Samotnie wychowuje córkę/syna  .................................................................................................. 
                                                                              /imię i nazwisko dziecka – kandydata do szkoły/ 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
         ............................................................................ 

         czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
 
Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka 
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem  (art. 4 pkt 32 ustawy z 14 grudnia  2016 r. Prawo 
oświatowe) 

III.  Kandydat do szkoły ponadpodstawowej ............................................................................. jest osobą 
                                                                                          /imię i nazwisko dziecka – kandydata do szkoły/ 

 niepełnosprawną i legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności nr ..........................................., 
wydanym przez .................................................................................................................................. . 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

           ............................................................................ 
         czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

IV.  Jeden z rodziców/rodzice kandydata do szkoły ponadpodstawowej jest/są osobą/osobami 
niepełnosprawną/niepełnosprawnymi i legitymuje/legitymują się aktualnym/i orzeczeniem 
/orzeczeniami o niepełnosprawności: 
- matka/opiekunka prawna: nr orzeczenia ............................................................, wydane przez 
.................................................................................................................................................... 
- ojciec/opiekun prawny: nr orzeczenia ..........................................................., wydane przez 
....................................................................................................................................................... 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

   
          ............................................................................ 

         czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

V.  Rodzeństwo  kandydata do szkoły ponadpodstawowej jest/są osobą/osobami 
niepełnosprawną/niepełnosprawnymi i legitymuje/legitymują się aktualnym/i 
orzeczeniem/orzeczeniami o niepełnosprawności: 
- nr orzeczenia ......................................................, wydanym przez ................................................. 
.................................................................................................................., 
- nr orzeczenia ......................................................, wydanym przez ................................................ 
.................................................................................................................., 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

           ............................................................................ 
         czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

VI.  Kandydat do szkoły ponadpodstawowej został objęty pieczą zastępczą na podstawie orzeczenia sądu 
z dnia .............................................................................................. 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

         
  ............................................................................ 

         czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 


