
 
 

  
................................................      Czarna Woda, dnia……………………… 
                imię (imiona ) i nazwisko kandydata  

................................................. 
     PESEL 

................................................. 
 data i miejsce urodzenia 
................................................. 
                   miejscowość, ulica, numer domu 
................................................. 
    kod, miejscowość 

................................................. 
       numer telefonu 

Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych 

                               w Czarnej Wodzie 

                                 ul. Mickiewicza 1 J 

83-262 Czarna Woda 

 

 Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2020/2021 na semestr pierwszy 

Branżowej Szkoły II Stopnia w zawodzie technik technologii drewna.   

W roku szkolnym 20…..…/20…....  ukończyłem/ukończyłam* Branżową Szkołę I 

Stopnia/ Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie ……………………………………………..  

(stolarz, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, tapicer, koszykarz-plecionkarz) 

oraz otrzymałem/otrzymałam* świadectwo potwierdzające kwalifikacje w 

zawodzie / dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

W szkole chciałbym/chciałabym* uczyć się następującego języka obcego:  

język angielski / język niemiecki* 
 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję 

do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu, w celu 

przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zgodnie z RODO Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Czarnej Wodzie, która znajduje się na stronie internetowej szkoły tj.. http://www.zspczarnawoda.pl/. 
 

................................... 
                                                                                            (podpis kandydata) 

Załączniki: 
 

1. Oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia/ Zasadniczej Szkoły Zawodowej.. 

2. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada 

pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia. 

3. Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie / dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe. 

4. Trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania), 

5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu, (skierowania wydaje komisja rekrutacyjna), 

6. inne… 

 
* niepotrzebne skreślić 

http://www.zspczarnawoda.pl/

