Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 2222444, www.zszsroda.pl

Klasa ………………………………

Nr księgi ………………………………………

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

Technikum Nr 1













technik ekonomista
technik ekonomista – z przysposobieniem policyjnym
technik elektryk
technik handlowiec
technik hotelarstwa
technik informatyk
technik logistyk
technik pojazdów samochodowych
technik spedytor
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik robót wykończeniowych w budownictwie

Pod odpowiednim
wyborem wpisać
nazwę wybranej
szkoły

fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych,
monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, murarz-tynkarz, kucharz,
cukiernik, piekarz, dekarz, sprzedawca,
magazynier, operator obrabiarek skrawających,
mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk,
stolarz, tapicer, betoniarz-zbrojarz

I WYBÓR

II WYBÓR

III WYBÓR

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres: ul. miejscowość, kod
pocztowy, gmina
Telefon domowy
Telefon komórkowy
E-mail
Rodzina zastępcza

Tak/Nie

2. DANE OSOBOWE PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Prawny opiekun
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania (jeżeli jest
inny niż kandydata)

Telefon komórkowy
Adres e-mail

3. UKOŃCZONE GIMNAZJUM
Nazwa gimnazjum
Adres
Telefon

MATKA
Tak/Nie

OJCIEC
Tak/Nie

4. ANKIETA
1.
2.
3.
4.

Język obcy kontynuowany w gimnazjum (III.1) ..................................................................................
Kandydat deklaruje uczestnictwo w zajęciach z religii/ etyki
TAK/NIE
Kandydat posiada/nie posiada długotrwałe zwolnienie lekarskie z zajęć w-f.
Informacja o osiągnięciach ucznia (konkursy, olimpiady, mistrzostwa, zawody, itp.) ......................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

5. Opinia wychowawcy (w przypadku wydania orzeczeń wypełnić obowiązkowo)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

..……….……..…………….
Czytelny podpis wychowawcy

6. DOŁĄCZONE OPINIE (wypełnić obowiązkowo)
ORZECZENIE
o potrzebie nauczania indywidualnego

OPINIE - wymienić

Tak/Nie
o potrzebie kształcenia specjalnego
Tak/Nie
o niepełnosprawności
Tak/Nie
inne (jakie)
Tak /Nie

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.
Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 138) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzania tych danych przez szkołę, organ
założycielski i organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia.
Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą przy ul. Paderewskiego 27, 63-000
Środa Wielkopolska. Oświadczam, że mam prawo wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawiania, zaprzestania ich
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich wykorzystywania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą przy ul. Paderewskiego 27, 63-000
Środa Wielkopolska drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w oświadczeniu adres e-mail lub numer telefonu informacji, dotyczących
procesu kształcenia przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

………………………………………………
Czytelny podpis kandydata

…………………………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego (matki)

………………………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego (ojca)

