POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
ul. Wrocławska 30A, 59-400 Jawor
tel./fax: 76 870-30-88
www.pckzjawor.pl
e-mail: sekretariat@pckzjawor.pl

PESEL:
………………………….
(pieczęć gimnazjum)

PODANIE
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Dyrektor
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Wrocławska 30A, 59-400 Jawor

I. Dane osobowe kandydata do szkoły:
Imiona, nazwisko: …………………………….………………………………………………...
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów: ………………….…………………………………...
Data i miejsce urodzenia: …………………….…………………………………………………
(dzień, miesiąc, rok, miejscowość)

Adres zamieszkania: …….……………………………………………………………………...
(kod pocztowy, miejscowość, gmina, ulica, nr domu / nr mieszkania, województwo)

……………………………………….…………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: rodzic/opiekun ………………………; kandydat ………………………

II. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej
………………………………………………………………….………………………………..
(typ szkoły)

1 ........................................................................................................................................................
(klasa / profil, zawód)

2 ........................................................................................................................................................
(inne klasy w tej samej szkole / profile. zawody)

języki obce:

1. język angielski

2. język niemiecki

(kontynuacja- j. obcy obowiązkowy w gimnazjum)

III. Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Oryginał / kopia świadectwa ukończenia szkoły
Oryginał / kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Dwie fotografie
Zaświadczenie lekarskie
(kandydaci ubiegający się do szkoły zawodowej)
5. Podanie o przyznanie miejsca w internacie
6. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej
(kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu)
7. Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe
(laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych)

□
□
□
□
□
□
□

Do podania można dołączyć dokumenty nadające uprawnienia i wynikające z zapisu art. 20c ust.2 Ustawy o systemie oświaty (Dz.
U. z 2014r. , poz. 7) tj:,

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na
podstawie odrębnych przepisów
3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie
wydane na podstawie odrębnych przepisów
4. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem
5. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

□

□
□

□
□

Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna

IV.
•
•
•

Wyniki rekrutacji

Liczba uzyskanych
punktów:

egzamin gimnazjalny
suma punktów za oceny na świadectwie klasy III z
czterech przedmiotów branych pod uwagę podczas
rekrutacji do danej szkoły
suma punktów za inne osiągnięcia
Suma uzyskanych punktów:

Zastosowano preferencje: ………………………………………………………………………….

V. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej
Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna postanowiła przyjąć / nie przyjąć* ucznia
……………………..………….........

…………..…….........

(pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej)

(data)

………………………………………….........
(pieczęć i podpis dyrektora)

Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna w wypadku negatywnej decyzji

……………………………………………….. przekazuje dokumentację ucznia.
(pieczęć szkoły)

………………………………………….........

……………………………...…………….........

(data i podpis osoby wydającej dokumenty)

(podpis osoby odbierającej - rodzice, prawni opiekunowie)

*niepotrzebne skreślić

Informacje dyrektora szkoły dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,
rodziców i opiekunów
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 97 art. 24, 32, 35), informuję Pana (Panią), że administrator danych osobowych w
Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze zbiera i przetwarza dane osobowe Pana(i) dziecka i członków jego rodziny
pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia oraz dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności
szkoły.
Informuję, że przysługuje Panu(i) prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania, jeżeli dane te są niekompletne,
nieaktualne lub nieprawdziwe.
Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze dołoży wszelkich
starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

Składanie podań o przyjęcie do klas pierwszych
Składanie w sekretariacie szkoły: świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia
o wyniku egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, zdjęć i in.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
szkoły

01. 06. – 21. 06. 2017 r.
23. 06. – 27. 06. 2017 r.

05. 07. 2017 r.

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkół są zobowiązani niezwłocznie
potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole, najpóźniej do 12.07.2017r.
Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół

14. 07. 2017 r.

OŚWIADCZENIA
1.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę danych osobowych kandydata w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia rekrutacji.

………..…………………… / …………………………..
podpis rodzica/opiekuna
podpis kandydata
2.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, kandydującego/ uczęszczającego do
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, a także moich i członków mojej rodziny, pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia oraz dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej
działalności szkoły.

……………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego
3.

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na udział mojego dziecka w lekcjach religii rzymsko –
katolickiej w ramach realizowanych w szkole zajęć dydaktycznych.

……………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego
4.

Oświadczam, że rezygnuję z udziału mojego dziecka w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

……………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego
5.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez pielęgniarkę szkolną okresowej kontroli stanu zdrowia oraz higieny osobistej
mojego dziecka.

……………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego
6.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka do celów promocyjnych szkoły. Ponadto wyrażam
zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych
zarządzanych przez szkołę oraz w mediach celem informacji i promocji.

……………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

