
Wrocław, dn. …………………………………… 

                               

 

PODANIE 

o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia ELEKTROENERGETYK we Wrocławiu 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia ELEKTROENERGETYK w zawodzie Elektryk 

 

DANE UCZNIA  

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO: 

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 

PESEL: 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

ADRES ZAMELDOWANIA (w przypadku, gdy różni się od adresu zamieszkania): 

 

TELEFON: 

E-MAIL: 

DANE RODZICÓW  

IMIĘ I NAZWISKO MATKI: 

ADRES DO KORESPONDENCJI:  

TELEFON: 

IMIĘ I NAZWISKO OJCA: 

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

TELEFON: 

DANE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (wypełnić w przypadku, gdy różnią się od danych rodziców) 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PRAWNEGO: 

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

TELEFON: 

DANE DODATKOWE: 

https://elektryk.plus/


OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE 

RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ  

Na podstawie § 1ust.1 oraz ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 

1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  

i szkołach (Dz.U. z 1992r. Nr 36, poz.155, z 1993r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999r.Nr 67, poz.753,  

z 2014 r. poz.478 z 2017 r. poz. 1147), niniejszym:  

Wyrażam wolę, aby mój syn/córka ……………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka), 

uczeń/uczennica klasy pierwszej uczestniczył/uczestniczyła w lekcji religii w Branżowej Szkoły  

I stopnia ELEKTROENERGETYK.  

Podpis rodziców/opiekunów prawnych: ……………………………………………… , ……………………………………………… 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE 

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE  

Oświadczam, że mój syn/córka …………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) 

będzie/nie będzie* uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.  
 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych: ……………………………………………… , ………………………………………………  
 

*Podkreślić właściwą odpowiedź  

Uwaga: Deklaracja obowiązuje w okresie nauki w szkole. W przypadku zmiany decyzji deklarację należy złożyć 

ponownie. Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego złożenia oświadczenia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że: 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Branżowa Szkoła I stopnia ELEKTROENERGETYK,  

ul. H. Sienkiewicza 6A, 53-652 Wrocław. 

2. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe niezbędne do celów i przez czas 

związany z realizacją statutowych zadań szkoły  

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje mi prawo dostępu do treści 

podanych danych oraz ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 

danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w dowolnym 

momencie, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych: ……………………………………………… , ………………………………………………  

OŚWIADCZENIE RODZICÓW DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody ⃰ na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek 

mojego dziecka w mediach: Internecie, prasie, telewizji i gazetkach i materiałach promocyjnych 

szkolnych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r.,  

Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). 
 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych: ……………………………………………… , ……………………………………………… 
 

*Podkreślić właściwą odpowiedź  

OŚWIADZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art.233 K.K. oświadczamy, że podane powyżej informacje 

są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmujemy do wiadomości, iż dyrektor szkoły może poprosić  

o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych w Podaniu o przyjęcie do Branżowej 

Szkoły I stopnia ELEKTROENERGETYK.  

W przypadku stwierdzenia, iż przyjęcie dziecka nastąpiło w przypadku nieprawdziwych danych, 

dziecko zostanie w trybie natychmiastowym skreślone z listy uczniów. 
 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych: ……………………………………………… , ……………………………………………… 



Zobowiązuję się dostarczyć dokumenty 

L.p. Wymagane dokumenty Rekrutacja 
Rekrutacja 

uzupełniająca 

1. 

o podanie do szkoły w formie papierowej (do 

pobrania na stronie internetowej szkoły – 

www.elektryk.plus)  

do 23.06.2020 do 28.08.2020 

2. 

o oryginał świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej 

o oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 

o zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu 

od 26.06.2020  

do 30.06.2020 
__________ 

3. 

o podpisane przez pracodawcę oświadczenie o 

przyjęciu kandydata na praktyczną naukę 

zawodu 

o 2 zdjęcia legitymacyjne  

do 25.08.2020 __________ 

Uwaga: uczniowie, którzy w sierpniu przystępują do egzaminów poprawkowych, oryginał świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej dostarczają do 31.08.2020. 

 

 

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

(czytelny podpis rodziców/opiekunów)          (czytelny podpis kandydata)  

 

 

 

Załączniki:  
 

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

3. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania danego zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy.  

4. Dwie fotografie.  

5. Oświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu. 

 

 
 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Branżowej Szkoła I stopnia ELEKTROENERGETYK 

ul. H. Sienkiewicza 6A, 53-652 Wrocław (budynek Szkół Europejskich) 

Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy lub skan dokumentów na 

teocezwroc@gmail.com 
(w okresie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa) 


