
………………………………………………….  Świnoujście, dnia……………………………….. 

        ( imię i nazwisko ucznia ) 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

      ( dokładny adres zamieszkania ) 

 
Dyrektor Zespołu Szkół w Świnoujściu  

WZDZ w Szczecinie 

Pani mgr inż. Izabela Zielińska  

Ul. Norweska 12a 

72-602 Świnoujście 

 
   PODANIE z oświadczeniami 

 

 

Proszę o przyjęcie mnie do (typ szkoły): 

Szkoły Podstawowej dla Dorosłych  ( klasa VII/VIII) 

Technikum Zawodowego na kierunek ……………………………………………….. 

Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie ……………………………………………… 

        (Zaznaczyć wybrany typ szkoły) 

W roku szkolnym …………………………………………………………………… 

 

Wybór szkoły uzasadniam tym, że 

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

 
 
 
  Do podania załączam:   

1. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 

2. karta zdrowia    

3. 3 zdjęcia  

4. świadectwo ukończenia gimnazjum ( w późniejszym terminie)   

5. Zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego ( w późniejszym terminie ) 

6. Umowa o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego 

7. Kwestionariusz osobowy ucznia  
 
   
  
........................................                       ........................................                                        .................................. 
   /miejscowość i data/                                                    /podpis ucznia/                                                                  /podpis rodziców/   

 



 
Klauzula zgody dotycząca wykorzystania wizerunku ucznia w okresie nauki 

w Zespole Szkół w Świnoujściu  WZDZ w Szczecinie 

 

 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2006r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć zawierających wizerunek 

mojego dziecka ……………………………………………………………………… 

zarejestrowanych podczas jego pobytu w szkole, w szczególności podczas imprez, uroczystości, wydarzeń 

kulturalnych i spotkań autorskich, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

  

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż wizerunek może zostać umieszczony w gablotach, kronikach, 

na stronie internetowej oraz w materiałach promujących szkołę.  

 

     …………………………………………………………….. 

                 (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195), administratorami danych są dyrektorzy szkół 

wymienionych we wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich 

poprawiania. 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195) w związku z art. 10 

ust. 10, art. 11, art. 15, art. 20s, 20t, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) oraz art. 71b ust. 2 i ust. 5b, 5c ustawy o systemie oświaty. 

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195). Wiem, że mogę odmówić podania określonych informacji, przy 

czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do szkoły lub brakiem możliwości 

skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji. 

Dane osobowe zawarte we wniosku i w dołączonych dokumentach będą wykorzystywane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do szkoły.  

Oświadczam, że dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

……………………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

OŚWIADCZENIE  O  REZYGNACJI Z ZAJĘĆ RELIGII / ETYKI 

Oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa w zajęciach religii / etyki   

mojego syna / mojej córki * ……………………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko ucznia 

 

ucznia / uczennicy klasy ................... ……………………......w roku szkolnym ……………………………….. 

Biorę odpowiedzialność za syna / córkę*, gdy zajęcia będą odbywały się na pierwszych lub ostatnich godzinach 

lekcyjnych.  

………………………………………… 

podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

* - niepotrzebne skreślić 



 


