
2023 

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

  

....................................................................          ..........................…….  
(nazwa i adres szkoły podstawowej)            (miejscowość, data)  

  

 
Dyrektor  

Zespołu Szkół im. Józefa Nojego 
   ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków 

 

P O D A N I E  
o przyjęcie do szkoły   

  

Typ szkoły Zawód (proszę wpisać przy wybranym typie szkoły) 

Technikum 
 

Branżowa Szkoła I Stopnia 
 

 

Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie jest szkołą:  

I wyboru   II wyboru   III wyboru  

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA DO SZKOŁY*:  
  

Nazwisko, imię (imiona)........................................................................................................................….……………………  
  
Imiona rodziców: …………………………………………………………………………………………………….  
  
Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................................…..……………………  

            (dzień, miesiąc, rok, miejscowość, województwo)  
  

PESEL nr    

  
 

Telefon kontaktowy kandydata …………………………………………………………….  

  
Adres e-mail kandydata ……………………………………………………………………...   
  
Adres zamieszkania kandydata ........................................................................................................................................................  

                       (ulica, nr domu/mieszkania,  kod pocztowy, miejscowość)  
................................................................................................................................................................…….……………………  
 gmina ............................................................, powiat .........................................................................…………………………  
 województwo ........................................................................................................................................………………………...   
   

Kontynuacja 1 języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej  

 
  

                  
     .......................................................  
  (podpis kandydata)  
*   dane osobowe kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) podlegają ochronie prawnej  

                      

  angielski           niemiecki       ……………..   

Kontynuacja 2 języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej  ( dotyczy  tylko  kandydatów technikum)   
        
    angielski        niemiecki     ……………..   
  
  
Wyrażam wolę uczestnictwa w zajęciach      religii           etyki     



2023 

 

 

INFORMACJE O RODZINIE:  
  
Nazwisko i imię matki  (opiekunki prawnej)......................................................................................…………..  

Adres zamieszkania ...............................................................................................................................……………..  

Numer telefonu .............................................................................................…………...  

Adres e-mail .............................................................................................…………...  

  
Nazwisko i imię ojca (opiekuna prawnego) .....................................................................................…………….  

Adres zamieszkania ...............................................................................................................................……………..  

Numer telefonu ............................................................................................  

Adres e-mail .............................................................................................…………...  

  
 

DODATKOWE INFORMACJE Proszę podkreślić właściwe 

Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego TAK NIE 

Kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności 

TAK NIE 

Kandydat posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej TAK NIE 

Kandydat lub rodzina kandydata objęta jest nadzorem sądu rodzinnego TAK NIE 

Kandydat objęty jest pieczą zastępczą TAK NIE 

Inne ważne informacje 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

        

                .......................................................  
                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie z siedzibą przy ul. Chodzieskiej 29,  

64-700 Czarnków. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów rekrutacji i realizacji usług dydaktycznych.   
Oświadczam, że w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka uczęszczającego 

do Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej działalności szkoły 

oraz wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej szkoły.  
  

 .....................................................  
                                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

  

  

  
DO PODANIA ZAŁĄCZAM :  
 −  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał) wraz z wynikiem egzaminu,  
 −  dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane),  
 −  karta zdrowia,  

−  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie do lekarza otrzymuje uczeń podczas składania podania),  
 −  skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia), 

−    opinia/orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku jego posiadania). 

 

 


