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WNIOSEK
Proszę o przyjęcie mnie do klasy
pierwszej__________________________________________
(wpisać typ szkoły: technikum/szkoły branżowej I stopnia)
zawód ___________________________________________________________
w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce
na rok szkolny _______/__________

Wybrany typ szkoły jest moim _____________________ wyborem (pierwszym,
drugim, trzecim).

DANE OSOBOWE KANDYDATA
Nazwisko ________________________________imiona ________________________________________
Data urodzenia: dzień _______miesiąc ___________________________ rok_____________________
(wpisać słownie)
PESEL

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

(lub seria i numer paszportu)

Miejsce urodzenia ___________________________ województwo _____________________________
Adres zamieszkania: miejscowość _____________________ulica _______________________________
nr domu/mieszkania __________kod _____-_______poczta ___________________________________
telefon kandydata ______________________ adres e-mail kandydata _______________________
OJCIEC
Nazwisko _______________________ imię _____________________________
telefon ______________________ adres e-mail ________________________
MATKA
Nazwisko ________________________ imię ______________________________
telefon ______________________ adres e-mail ________________________
Adres zamieszkania: miejscowość _____________________ulica _____________________________
nr domu/mieszkania __________kod _____-_______poczta ____________________________________

Wieliczka, dnia ____________________

www.pkcziu-wieliczka.pl

szkola@pckziu-wieliczka.pl

_________________________
(podpis kandydata)
verte
tel. (12) 289 17 40
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OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka wraz
z
jego
wizerunkiem
przez
Powiatowe
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego w Wieliczce w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883
z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
19 kwietnia 1999r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada
2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu
i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz.
1942 z 2015 r.)

…………………………………………
(CZYTELNY Podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna)

Dodatkowe informacje
Szkoły/klasy do których złożono podania (wg kolejności preferowanego wyboru) z uwzględnieniem PCKZiU
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
3. ……………………………………..…

Informacja o nauczanych językach obcych:
w Szkole Podstawowej uczyłem/am się języka/ów: ………………………………………………………………..
w Gimnazjum uczyłem/am się języka/ów: …………………………….……………………………………………..
Podpis kandydata

…………………………………
Załączniki:
Dwie fotografie podpisane na odwrocie –
Zaświadczenie lekarskie –
Karta zdrowiaDokument potwierdzający zawarcie umowy o pracę w celu odbycia praktycznej nauki zawodu
(dotyczy kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej) Świadectwo ukończenia gimnazjum Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego–
Opinia Poradni Inne dokumenty –

*UWAGA:
Uczeń zainteresowany nauką w różnych typach szkół (klasach) Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego składa do każdej szkoły (klasy) osobny Wniosek.
www.pkcziu-wieliczka.pl

szkola@pckziu-wieliczka.pl

tel. (12) 289 17 40
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