
 

1. Nazwisko i imię/imiona ucznia:    ....................................................................................... 

2. Data urodzenia:    ....................................................................................... 

3. Miejsce urodzenia:    ....................................................................................... 

4. Nr PESEL:       

 

5. Adres zameldowania ucznia: 

Miejscowość: ................................................................ ulica: ............................................................ 

nr domu/mieszkania: ...................................................... kod pocztowy: ............................................ 

Poczta: ..................................................Gmina: ..................................................................................  

Powiat: ................................................................Województwo: ....................................................... 

6. Adres zamieszkania ucznia: 

Miejscowość: ................................................................ ulica: ............................................................ 

nr domu/mieszkania: ...................................................... kod pocztowy: ............................................ 

Poczta:.......................................................Gmina:...............................................................................  

Powiat: ................................................................Województwo: ....................................................... 

7. Telefon ucznia: .................................................................................................................................... 

8. Adres e-mailowy ucznia: ..................................................................................................................... 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej .............................................................................................. 
                                                                 (wpisać typ szkoły) 

 

 o profilu (zawodzie) ................................................................................... w roku szkolnym 20..../20.... 
                                                                                       (wpisać profil, zawód) 
 

        ........................................................ 
              (podpis ucznia - kandydata) 
Pouczenie: Zmiana zawodu w Branżowej Szkole I Stopnia może nastąpić tylko za zgodą Dyrektora PZ Nr 10 w Kętach. 

 
DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

9. Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki* .................................................................................... 

10. Telefon matki/prawnej opiekunki*: ..................................................................................................... 

11. Adres e-mailowy matki/prawnej opiekunki*: ..................................................................................... 

12. Adres zamieszkania matki/prawnej opiekunki*: ................................................................................ 

Miejscowość: .......................................................... ulica: .................................................................. 

nr domu/mieszkania: ................................................ kod pocztowy: .................................................. 

Poczta:....................................................Gmina:..................................................................................  

13. Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna*: ..................................................................................... 

14. Telefon ojca/prawnego opiekuna*: ...................................................................................................... 

15. Adres e-mailowy ojca/prawnego opiekuna*: ....................................................................................... 

16. Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna*: 

Miejscowość: .......................................................... ulica: .................................................................. 

nr domu/mieszkania: ................................................ kod pocztowy: .................................................. 

Poczta:....................................................Gmina:..................................................................................  

           

POWIATOWY ZESPÓŁ NR 10  

SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH 

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KĘTACH 

32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27 a 

tel. (0-33) 845 32 68, fax (0-33) 845 21 31 



17. W przypadku pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, proszę podać kogo i w jakim 

zakresie dotyczy: ................................................................................................................................. 

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

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

 
DODATKOWE INFORMACJE O UCZNIU 

 

18. Ukończona szkoła podstawowa: ......................................................................................................... 
                                                                                                              (nazwa i adres ukończonej szkoły) 

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

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

19. Data ukończenia szkoły podstawowej: ............................................................................................... 

      
Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Zobowiązuję się powiadomić szkołę w przypadku każdorazowej zmiany powyższych danych. 

 

 

........................, dnia ......................                                      ................................................................... 
   (Miejscowość)                        (data)                          (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

20. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.  
Ja niżej podpisany/a  wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku przez PZ Nr10 SME 

w Kętach w działaniach medialnych prowadzonych przez Dyrekcję Zespołu. Pisemne potwierdzenie obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów 

elektronicznych i drukowanych. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.  

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych 

ani innych praw. 
 

 
..........................., dnia ......................                                                        ................................................................... 

  (Miejscowość)                 (data)                                              (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

                                                
* niewłaściwe skreślić 

 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę jest art. 20 s, 20t, 20z i 20 ze ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) z związku z art. 149 ust. 4-7, art. 155 

ust. 4-7 i art. 165 ust. 3-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.poz. 1082, z 2022 r. 

poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, z 2023 r. poz. 185) oraz art. 71b ust. 2 i ust. 5, 5b, 5c ustawy o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230.).  

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2022 

r. poz. 2230) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.poz. 1082, z 2022 

r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, z 2023 r. poz. 185). 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 zostały mi przedstawione informację z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1). 

 

 

......................., dnia ......................                                         ................................................................... 
   (Miejscowość)                   (data)                                               (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 

                                                                                 

                 ................................................................... 
                                                                              (podpis ucznia - kandydata) 
 
 


