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Podanie o przyjęcie do klasy I  Branżowej Szkoły II stopnia  (forma zaoczna)  
 
 

Dane osobowe kandydata 

Imię                                 Drugie imię                            Nazwisko    

     
Data urodzenia                                  Miejsce urodzenia          Pesel 

               
Telefon  e-mail 

   
 Imię i nazwisko matki                                                                      Imię  i nazwisko ojca  

   
Adres zamieszkania kandydata 
Ulica              Nr domu                          Nr lokalu 

     
Miejscowość                    Kod            Poczta 

    -      
Województwo                 Powiat              Gmina 

     
 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej  Branżowej Szkoły II stopnia ( zaznacz wybrany zawód): 

 technik usług fryzjerskich 

 technik budownictwa 

 

Ukończyłem Branżową Szkołę I stopnia w zawodzie: 

 

 
 
Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, iż 
zapoznałem(am) się z przepisami Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 roku poz.1148 z poź. zm.) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz z zasadami 
wprowadzonymi przez dyrektorów szkół, do których kierowany jest niniejszy wniosek.  
 
W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzan ia okoliczności wskazanych w powyższych 
oświadczeniach. 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 w ww. terminie oznacza wykreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w 
szkole. 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz 
zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych 
danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwej szkoły. Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną do wniosku dot. przetwarzania danych osobowych. 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................  
                                                                                               Data  i  podpis  kandydata              
Załączniki: 

1. trzy zdjęcia, 
2. oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej*  
3. zaświadczenie lekarskie 

* Dotyczy absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie  od roku szkolnego 2012/2013 


