ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. 29 Pułku Piechoty II Armii Wojska Polskiego
58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2

E - mail na potrzeby rekrutacji:
zsziorekrutacja@kamienna-gora.pl

Tel 75 645 02 00
75 645 01 93

………………….
……………………………
Ilość punktów rekrutacyjnych

………………………………………..
pieczęć szkoły podstawowej lub nazwa wpisana ręcznie

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
w roku szkolnym 2020/2021
I. Dane osobowe kandydata do szkoły:
PESEL
Imiona, nazwisko: ................................................................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów: ...........................................................................................................
Data i miejsce urodzenia (dzień, miesiąc, rok, miejscowość): ...........................................................................................
Adres zamieszkania: ...........................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania, województwo)

.........................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: rodzic/opiekun …………………………………uczeń ...............................................

II. Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej
Górze
ZAZNACZYĆ
KIERUNEK
„X”

TECHNIKUM

WSKAZANIE KOLEJNOŚCI
WYBORU (I, II, III. )

technik logistyk z innowacją pedagogiczną
logistyka w wojskowości
technik spedytor
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik mechatronik
technik informatyk

ZAZNACZYĆ
KIERUNEK
„X”

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
ślusarz
inny zawód (klasa wielozawodowa)

WSKAZANIE KOLEJNOŚCI
WYBORU (I, II, III. )

III. Wybieram przedmiot dla potrzeb rekrutacji (proszę zaznaczyć1 spośród n/w):
historia, geografia, chemia, biologia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
IV. Inne szkoły, do których składam podanie o przyjęcie do klasy pierwszej:
1…………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………
V. Informacja na potrzeby szkoły ponadpodstawowej (miejsce na dodatkowe informacje, wypełnia rodzic
/ opiekun prawny).
Ważne informacje o dziecku, w tym nadające uprawnienia do pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły na III
etapie rekrutacji:
...…………………………………………............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Potwierdzam zgodność danych zawartych we wniosku.
.......................................................................
podpis kandydata

.......................................................................
podpis rodziców / opiekunów prawnych

Klauzula informacyjna dla kandydatów na uczniów i ich rodziców / prawnych opiekunów
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.042016r. w spr. ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana - rodzica /prawnych opiekunów/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących im.29 Pułku Piechoty II Armii Wojska Polskiego, ul. Traugutta 2, 58-400 Kamienna Góra, tel: 75 645 01 93, e-mail:
m.jaciuk@kamienna-gora.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZSZiO, ul. Traugutta 2, 58-400 Kamienna Góra możliwy jest pod adresem e-mail: zszioiod@kamienna-gora.pl
3. Dane osobowe kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenia j/w o
ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie –Prawo oświatowe z dn. 14.12.2016 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 59
oraz Ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu rekrutacji i nie będą udostępniane odbiorcom
nieupoważnionym.
4. Dane osobowe kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.
5. Kandydat i jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VI. Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kopia świadectwa ukończenia szkoły
Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
Dwie fotografie
Zaświadczenie lekarskie ( lekarz medycyny pracy)
Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej
Dokumenty nadające uprawnienia do pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły
Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych)
Skierowanie wydane przez organ prowadzący szkołę (kandydaci do klas specjalnych i integracyjnych)
Oświadczenie pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (dotyczy klas Branżowej Szkoły I stopnia)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

VII. Wyniki rekrutacji (wypełnia szkoła ponadpodstawowa)
Liczba uzyskanych punktów:



suma punktów za egzamin ósmoklasisty
suma punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły z czterech
przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji do danej szkoły

suma punktów za inne osiągnięcia
Łączna suma punktów
Zastosowano preferencje: .................................................................................................................................. .........

VIII. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej
Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna postanowiła przyjąć / nie przyjąć* ucznia do klasy I ZSZiO.

(pieczęć szkoły ponadpodstawowej)

(pieczęć i podpis dyrektora)

(data)

