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Śrem, dnia ................................... 

.................................................................................................. 
Nazwisko i imię 
 

.................................................................................................. 
Dokładny adres zamieszkania 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Politechnicznych 

w Śremie 
          

Wniosek o przyjęcie do  szkoły  
 

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym ................................................ do klasy pierwszej*: 

 

1. Technikum  nr 3               2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 3  
w zawodzie*         w zawodzie 

 technik budownictwa       

 technik żywienia i usług gastronomicznych  .................................................................  

 technik usług fryzjerskich     

 technik przemysłu mody     ................................................................. 

 technik obsługi turystycznej     

 technik pojazdów samochodowych   ................................................................. 
 

Dotychczas uczyłem(am) się następujących języków obcych: 
 

szkoła podstawowa  .............................................................................................................................. 
 

gimnazjum   .............................................................................................................................. 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na  umieszczenie na stronie internetowej Zespołu Szkół Politechnicznych  im. Powstańców Wlkp. w Śremie 

zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka  zarejestrowanych podczas uroczystości szkolnych  związanych                

z uczestniczeniem w programach, projektach, zawodach, konkursach, wycieczkach, oraz  innych uroczystościach i imprezach związanych            

z działalnością szkoły. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie wypowiedzi  mojego dziecka  na stronie internetowej szkoły 

oraz na profilu  szkoły zarejestrowanym na serwisie społecznościowym  Facebook a także w mediach w celu promocji szkoły . 

Administratorem  danych jest Facebook Irleand Ltd.4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2  Irlandia. 

 

 

……………………………………..                                                    …………………………………………………………… 

       Podpis kandydata                                                                                              Podpis rodziców/opiekunów prawnych* 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2015 r poz. 2135 , 2281 z późn. zm.) 

2. Art. 81, 83 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późn. zm). 

3. Art. 98 ustawy z dnia  25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583 z póź zm.). 

4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45 i 357 z późn.zm.) 

Załączniki: 

1. 2  aktualne fotografie (podpisane), 

2. kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia ( lub do wglądu), 

3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy tylko 

kandydatów do Technikum nr 3), wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na bezpłatne badanie wydaje  

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie w okresie rekrutacji).  

4. zaświadczenie od pracodawcy gwarantujące odbywanie praktycznej nauki zawodu
**

 , 

 (po rozpoczęciu roku szkolnego uczeń  niezwłocznie dostarcza do szkoły kserokopię umowy z pracodawcą), 

5. oświadczenie dotyczące nauki religii  w szkole. 

_____________________________ 
 

*     podkreślić właściwy wybór 
**   dołącza tylko kandydat do Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=08-06-2015&qindid=12&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2015&qpnr=357&qppozycja=357

