Nazwisko i imiona ucznia ...................................................................
PESEL ................................................................................................
Data wpływu ....................... Nr rejestr. .............................................
Dyrekcja
Zespołu Szkół Nr 3
im. Stanisława Staszica
we Włoszczowie

http://www.zsp3.pl/
email:sekretariat@zsp3.pl

29-100 Włoszczowa
ul. Wiśniowa 23, tel./ fax. (41) 39-42-777

Proponowane
kierunki
kształcenia:
III Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi
(3 – letnie) o kierunku:

WNIOSEK
ABSOLWENTA GIMNAZJUM
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/2020 do klasy

• administracyjno - prawnym
• policyjno – prawnym

pierwszej .................................................. .......................................................................
(nazwa szkoły – III LO , Technikum Nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia )

• językowym
• oddział sportowy
Technikum Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
(4 – letnie) w zawodzie:
• technik ekonomista

w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 23
..........................................................................................................................................
(kierunek, lub zawód)

..........................................................................................................................................
(kierunek, lub zawód)

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

• technik informatyk

(podpis ucznia)

• technik mechanik
• technik elektryk

Wybór przez ucznia języka obcego do dalszej nauki:

• technik logistyk

a) uczniowie LO i Technikum – dwóch spośród: angielski, niemiecki, rosyjski*

• technik żywienia i usług

b) uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia – jednego spośród: niemiecki, angielski, rosyjski

*

gastronomicznych
• technik budownictwa

Wstępny wybór przez ucznia przedmiotów w zakresie rozszerzonym (uczniowie LO -

• technik hotelarstwa

3 przedmioty, uczniowie Technikum – 2 przedmioty) spośród następujących przedmiotów:

• technik handlowiec

język polski, język angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, wiedza

• technik technologii żywności

o społeczeństwie, informatyka *

• technik organizacji
turystyki
• technik przetwórstwa
mleczarskiego
Klasa Patronacka
OSM Włoszczowa
Branżowa Szkoła I Stopnia
(3 – letnia) w zawodach:
• mechanik pojazdów
samochodowych
• ślusarz
• stolarz
• cukiernik
• piekarz
• przetwórca mięsa

*

właściwe podkreślić

Załączniki:

1. Odpis aktu urodzenia - kserokopia.
2. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 21.06.2019 r. do 25.06.2019 r.
4. Świadectwo ukończenia Gimnazjum oryginał(kopia)-od 21.06.2019 do 25.06.2019 r.
5. Karta zdrowia ucznia wraz z odnośnymi bilansami.
5. Kwestionariusz o przyznanie stypendium lub miejsca w internacie.
6. Karta informacyjna potwierdzenia przyjęcia ucznia do szkoły do 24.07.2019 r.
7. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 24.07.2019 r. (nie dotyczy LO)
8. Kopia orzeczenia w przypadku kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością.
9. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeśli uczeń taką posiada.

• blacharz samochodowy
• fryzjer
• elektryk
• operator obrabiarek
skrawających
• kucharz
• sprzedawca
• betoniarz- zbrojarz
• monter stolarki budowlanej
• magazynier logistyk
• monter sieci i instalacji
sanitarnych

Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia (dodatkowo):
1.Kopię umowy o praktyczną naukę zawodu lub zaświadczenie stwierdzające, że
taka umowa zostanie podpisana przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Oświadczamy, że wybór szkoły został przez córkę (syna) dokonany za naszą wiedzą
i aprobatą.

…..................................................
(podpis rodziców / opiekunów prawnych)

DANE OSOBOWE UCZNIA I JEGO RODZICÓW (opiekunów prawnych)
1. Dane osobowe ucznia:
Nazwisko i imiona ucznia: .................................................................................................
Data urodzenia ........................, miejsce ........................................woj.............................
Adres zamieszkania ucznia: miejscowość ...............................kod………………………..
poczta…………………….ulica ........................................................................nr domu.....
2. Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych):
Nazwisko i imię ojca .........................................................................................................
Adres zamieszkania: .......................................................................................................
Tel. …..................................................E-mail...................................................................
Nazwisko i imię matki .......................................................................................................
Adres zamieszkania ........................................................................................................
Tel. ......................................................E-mail..................................................................
3. Języki obce w gimnazjum: ............................................................................................
4. Wybrany język obcy, który ma być brany do punktacji: ............................................
5. Zainteresowania i osiągnięcia ucznia: ........................................................................
.............................................................................................................................................
a)

b)

c)

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
rekrutacji oraz w przypadku podjęcia nauki w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie na zbieranie i przetwarzanie
danych osobowych moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie bezpieczeństwa i
zdrowia oraz dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie mojego wizerunku,
utrwalonego podczas działań związanych z kształceniem w w/w placówce oświatowej. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności
wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii w relacjach i materiałach promocyjnych szkoły. Zgoda obejmuje
także wykorzystanie wykonanych zdjęć w innych publikacjach ZSP 3 we Włoszczowie, w szczególności do upublicznienia, powielania,
zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej
zgodę na publikację wizerunku. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Wyrażam zgodę na pozyskiwanie przez Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie danych dziedzinowych z bazy SIO.
PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; RODO – Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ustawa o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011).

…………………….

…………………

podpis kandydata

data

…………………………..........
podpis rodziców (opiekunów)

Decyzja Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
Decyzją Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej z dnia......................... uczeń (uczennica)
............................................................................... został(a) przyjęty(a) do klasy...........................
w roku szkolnym 2019/2020
Włoszczowa, dnia ..........................

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

DECYZJA o przerwaniu-zakończeniu edukacji
Uczeń (uczennica) ...................................................................................................................
a) opuścił(a) szkołę dnia .............................. z powodu...............................................................
......................................................................................................................................................
b) zakończył (a) edukację w klasie ......................... i rozliczył (a) się ze zobowiązań wobec
szkoły przedkładając, kartę obiegową (w tym kartę biblioteczną).
Włoszczowa dnia................................................................................................................

(pieczęć i podpis sekretarza szkoły)

Niniejszym potwierdzam odbiór wszystkich przysługujących mi dokumentów
Włoszczowa, dnia.................................................................................................................
(czytelny podpis odbierającego)

