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Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek 

Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja 

Romockiego „Morro” w Barlinku 

   

   
P O D A N I E

                  numer ewidencyjny ZSiPO 
 

Proszę  o przyjęcie mnie do 
         (podać typ szkoły, np.: I Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1, Branżowej Szkoły I Stopnia) 

 

 

 

 

 
 

wybieram                                                          
 

 

 

             (LO - klasa LOa, LOb, LOc; Technikum – technik: mechanik, pojazdów samochodowych, informatyk, ekonomista, hotelarstwa, handlowiec;               
        Branżowa Szkoła I Stopnia: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, sprzedawca, wielozawodowa – podać zawód) 

DANE KANDYDATA: 
 

Nazwisko                           Imię           Drugie imię 
  

Data urodzenia                                     Miejsce urodzenia 

 
PESEL                           Numer telefonu ucznia 

 
Adres e-mail ucznia 

 

Nazwisko(a) i imiona rodziców 
       (prawnych opiekunów)  

Numery telefonów rodziców 
       (prawnych opiekunów)  

Adresy e-mail rodziców 
       (prawnych opiekunów)  

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA: 
 

Ulica                           Nr domu                   Nr mieszkania    

 

Miejscowość  Kod pocztowy       

  

Gmina                                                                  Województwo 

W szkole podstawowej uczyłem/am się następujących języków obcych: 
    pierwszy                  drugi w zakresie 
kontynuowany                                 podstawowym         

W razie nieprzyjęcia mnie do wybranego typu szkoły, wyrażam zgodę na przepisanie mnie do innego typu   

 

           
( I Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia) 

 

                         
 

 (miejscowość, data)                                                                                           (podpis ucznia)                                                                            (podpis rodzica/prawnego opiekuna)   

WYPEŁNIA WYCHOWAWCA KLASY: 

Informacje o udziale w szkolnych olimpiadach, konkursach, pełnionych funkcjach w organizacjach społecznych w szkole i poza szkołą 

oraz innych osiągnięciach ucznia: 

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

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

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

     

 

                              (podpis wychowawcy klasy)                                                                                                                                                                                  (podpis dyrektora szkoły) 

        

           

                  

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

 
(pieczątka szkoły podstawowej) 
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WYPEŁNIA SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNA:  

 

Zestawienie uzyskanych punktów: 

Liczba punktów z 

egzaminu ósmoklasisty 

język polski matematyka język obcy nowożytny Suma punktów 

    

Punktacja za 

dodatkowe kryteria 

kwalifikacyjne 

z tytułu ocen na świadectwie  

z tytułu osiągnięć szkolnych  

Łączna ilość punktów (egzamin + kryteria dodatkowe)  

Minimalna ilość punktów warunkująca przyjęcie  

 

Przyjęcie w pierwszej kolejności (jeżeli tak – wpisać na jakiej podstawie): 

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

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

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

Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego i orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna postanowiła: 

 

             przyjąć               nie przyjąć 

do klasy pierwszej  

                           (LO - klasa LOa, LOb, LOc; Technikum – technik: mechanik, pojazdów samochodowych, informatyk, ekonomista, hotelarstwa, handlowiec;               

                                   Branżowa Szkoła I Stopnia: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, sprzedawca, wielozawodowa – podać zawód) 

 

 

 

 
    (miejscowość, data)                                                                                         (stempel szkoły)                                                                                (podpis przewodniczącego komisji)   

 

Informacje o przyjęciu do innej szkoły niż wybrana w pierwszej kolejności 

 

 
(wypełnić, gdy taki przypadek ma miejsce, podając typ szkoły, zawód - specjalność - profil) 

 

 

 

 
    (miejscowość, data)                                                                                         (stempel szkoły)                                                                                (podpis przewodniczącego komisji)   

 

 

OPUSZCZENIE SZKOŁY:        ODBIÓR DOKUMENTÓW: 

Data          Data 

 

 

ukończenie szkoły      Potwierdzam odbiór dokumentów: 

na własną prośbę 

decyzją dyrektora szkoły                             (podpis osoby uprawnionej do odebrania dokumentów) 

na prośbę rodziców (prawnych opiekunów)  
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KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACYJNYM  
DO ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO „MORRO” W BARLINKU 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informujemy:  
 

I. Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja 
Romockiego „Morro” w Barlinku reprezentowany przez Dyrektora, ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek, zspnr1barlinek@wp.pl 

II. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl 

III. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na 
podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO. 

IV. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu określonym w 
powyższym wniosku, formularzu, podaniu. 

V. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą 
być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na 
podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

VI. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. 

VII. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do 
uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach 
przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

VIII. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

IX. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku, formularza, podania . Wniosek, 
formularz, podanie bez podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzony. 

X. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją.   

 
 
                           

 
 

(miejscowość, data)                                                                                                                                                                                                      (podpis rodzica/prawnego opiekuna)   
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych mojego syna/mojej córki, ucznia/uczennicy ZSiPO w Barlinku, poprzez 
zamieszczanie na stronie internetowej szkoły, mediach społecznościowych oraz w publikacjach przygotowanych przez szkołę następujących 
informacji dotyczących mojego dziecka: fotografii, informacji o miejscowości zamieszkania, przynależności do danego oddziału szkoły  
oraz szczególnych osiągnięć uzyskanych na egzaminach i konkursach. 
 
 
                           

 

 

 (miejscowość, data)                                                                                                                                                                                                      (podpis rodzica/prawnego opiekuna)   
 
 
 

Do podania załączam:        
Wszystkie typy Szkół: 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

 3 zdjęcia, 

 kartę zdrowia ucznia, 

 podpisaną klauzulę informacyjną RODO 
Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia: 

 zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu, 
Branżowa Szkoła I stopnia: 

 zaświadczenie pracodawcy o zobowiązaniu się do podpisania umowy o pracę z uczniem, jako młodocianym pracownikiem  
w zawodzie wybranym przez ucznia, 
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