.....................................................................................................
(imiona i nazwisko kandydata)

.....................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

NR PESEL

......................................................................................................
(adres zameldowania – kod, miejscowość, ulica, numer domu, powiat)

......................................................................................................
(telefon kontaktowy , e-mail kandydata)

......................................................................................................
( nazwa i adres gimnazjum )

Dyrektor
Zespołu Szkół w Opalenicy
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2018/2019 do

Branżowej Szkoły I stopnia
Wybieram następujący język obcy : ………………………………………………………………………
angielski lub niemiecki
Informacje o rodzicach /prawnych opiekunach:
matka/opiekun

ojciec/ opiekun

imię i nazwisko

adres zamieszkania

telefon kontaktowy
\

Korespondencję prosimy kierować do: ______________________________________________________________________
(prosimy wpisać jednego z powyższych opiekunów)

Oświadczenia:
1.

Oświadczamy, iż wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

2.

Wyrażamy zgodę, na umieszczenie danych osobowych na listach w związku z rekrutacją. Jednocześnie oświadczamy, że podajemy dane dobrowolnie oraz
mamy świadomość przysługującego nam prawa do wglądu i poprawiania powyższych danych osobowych.

3.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu w celach związanych z przeprowadzeniem naboru oraz podczas
nauki syna /córki w Zespole Szkół

4.

Zobowiązujemy się do bieżącego uaktualniania danych, które w trakcie pobytu dziecka w szkole uległy zmianie (numer telefonu, adres zamieszkania itp.).

5.

Wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody1 na publikację materiałów promocyjnych o Opalenickim Zespole Szkół, w których kontekstowo występuje
syn/córka bądź informacje o nim/niej (film, fotografie, informacje tekstowe o osiągnięciach naukowych sportowych i artystycznych).

6.

Wyrażamy zgodę na realizację przedmiotów uzupełniających realizowanych w oparciu o programy autorskie

zgodnie z wybranym przez ucznia

kierunkiem kształcenia.

_____________________________________
(podpis kandydata )

1

Niepotrzebne skreślić.

_____________________________________________
(podpisy rodziców/ prawnych opiekunów

Nr ewidencyjny ……………………….

Opalenica, dnia …….……………

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
W ZESPOLE SZKÓŁ W OPALENICY
ul. Gimnazjalna 1
Wypełnia zakład pracy:

Dane ucznia:
1.

Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………….

2.

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………....................

3.

Adres zamieszkania ………………………….…………………………….Tel……...................

…………………………….
Pieczątka zakładu pracy

1.

Nazwa zakładu pracy……………………………...……………………………………………..

2.

Adres zakładu pracy…………………………………………………………………...................

…………………………………………………….……………………………….. Tel….……..………
3.

Właściciel zakładu pracy…………………………………………………………………………

4.

Osoba prowadząca szkolenie młodocianego……………………………………………………..
(nazwisko imię)

a) posiadająca kwalifikacje zawodowe…………………………………………………………….
(nazwa i nr dokumentu, przez kogo wydany)

b) posiadający kwalifikacje pedagogiczne………………………………………………………….
(nazwa i nr dokumentu, przez kogo wydany)

5.

Zawód ucznia (zgodny z umową)...................................................................................................

6.

Uczeń rozpoczyna (lub rozpoczął) zajęcia w zakładzie pracy w dniu…………………………..

(w wypadku powtarzania klasy w/w zawodzie — niezależnie w jakiej szkole - podać ilość zaliczonych miesięcy zajęć
praktycznych………………………………………………………………………………………………………………..)

7.

Okres nauki zawodu trwa……………………. miesięcy i kończy się w dniu………….………..

8. Oświadczam, że jako pracodawca znam przepisy dotyczące szkolenia młodocianych pracowników wynikające
m.in. z Kodeksu Pracy oraz DZ.U. nr 60 z 1996r.

……………………… dnia ………………….r.
(miejscowość)

…..……..…………………
(podpis pracodawcy i pieczęć)

