
............................................................., ...................................... 
 (miejscowość),   (data) 

Podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 1  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku 

 
Informacje osobowe kandydata:  

Nazwisko, imiona …………………………………………………………………… 
 (drukowanymi literami) 

Data urodzenia:……………… ………………………… …………… 
 (dzień) (miesiąc -  słownie) (rok) 

Miejsce urodzenia:…………………………………  …………………………… 
 (miejscowość) (województwo) 

Obywatelstwo:....................................................... 

PESEL: 

 

Imiona rodziców:…………………………………………………………………… 

Adres miejsca zamieszkania kandydata: …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

Numer telefonu kandydata:………………………….……………………………… 

Adres miejsca zamieszkania rodziców:…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

Adres poczty elektronicznej:………………………………………………………… 

Numery telefonów rodziców: ……………………………………………………… 

Szkołę wybieram jako: pierwszą, drugą, trzecią  /właściwy wybór podkreślić/ 

Proszę o przyjęcie mnie do pierwszej klasy: 

w kolejności: 
klasa 

rozszerzone przedmioty 
LO TZ 

I wybór  

 

 

II wybór  

 

 

 

Wybieram języki obce: 

I język obcy- j. angielski , j. niemiecki 

II język obcy- j. angielski , j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski  
(proszę zakreślić wybór ) 
 

…………………………………    ……………………………… 
 (podpis kandydata) (podpisy rodziców - opiekunów) 

           

aia
Stempel



 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 

 
Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam  zgodę/y  na rejestrowanie wizerunku mojego 

dziecka........................................................................................................... podczas zajęć, 

konkursów i uroczystości szkolnych  organizowanych przez ZS nr 1 im. KEN w Szczecinku  oraz 

wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, ulotkach 

reklamowych  oraz na tablicach ściennych  w celu informacji i promocji szkoły . 

  

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U z 2016r, poz. 677 ze zm.) 

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2006r nr 90, poz. 631 

ze zm) 

  

       Data i miejscowość                                                         Czytelny podpis rodziców 

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

 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA NA LEKCJE 

RELIGII / ETYKI 
My, rodzice (opiekunowie prawni) naszej córki (naszego syna): 

Na podstawie art.1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 

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

z późn. zmianami, wyrażamy wolę udziału córki/syna w lekcjach: 

a) religii* w obrządku ...........................................................................  

b) etyki * 

w Państwa szkole do czasu ukończenia w niej nauki. 

Podpis ojca (opiekuna prawnego)     Podpis matki (opiekuna prawnego) 

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

Miejscowość , dnia ........................ 

* niepotrzebne skreślić 

 

OBOWIĄZUJĄCE ZAŁĄCZNIKI: 

 3 fotografie ( w jasnej odzieży) podpisane na odwrocie 

 świadectwo ukończenia gimnazjum, 

 wyniki egzaminu gimnazjalnego 

 karta zdrowia 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

UL. SZCZECIŃSKA 47 

78-400 SZCZECINEK 

TEL. 94 374 31 22 

SEKRETARIAT@ZS1KEN.SZCZECINEK.GAWEX.PL 

mailto:sekretariat@zs1ken.szczecinek.gawex.pl



