
PODANIE 
O PRZYJĘCIE DO  

           RZEMIEŚLNICZEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ZAMOŚCIU 
 

ul. Krasnobrodzka 9        

tel. 84 639 79 17; e-mail: rzemieslnicza.szkola@gmail.com, www.rzemieslnicza.pl 
 
 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 
Szkoła niższego szczebla do której uczęszczał 

kandydat:…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Zawód 

(zaznaczyć 
krzyżykiem) 

 blacharz samochodowy 

 cukiernik 

 dekarz 

 cieśla 

 elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

 krawiec 

 kowal 

 

 monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

 monter konstrukcji budowlanych 

 kucharz 

 lakiernik samochodowy 

 mechanik pojazdów 

samochodowych 

 monter sieci i instalacji sanitarnych 

 operator obrabiarek skrawających 

 piekarz 

 stolarz 

 ślusarz 

 fryzjer 

DANE UCZNIA 

NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA) 
 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 
 

 

ADRES ZAMIESZKANIA  
 

 

ADRES ZAMELDOWANIA* 
*w przypadku gdy różni się od adresu zamieszkania 

 

TELEFON 
 

DANE RODZICÓW 

NAZWISKO I IMIĘ MATKI 
 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 
 

 

TELEFON 
 

 

NAZWISKO I IMIĘ OJCA 
 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 
 

 

TELEFON 
 

 

DANE OPIEKUNÓW PRAWNYCH* 
*wypełnić w przypadku gdy różnią się od danych rodziców 

NAZWISKO I IMIĘ OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

ADRES DO KORESPONDENCJI 
 

TELEFON  
 

NAZWISKO I IMIĘ OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

mailto:rzemieslnicza.szkola@gmail.com


ADRES DO KORESPONDENCJI 
 

TELEFON 
 

 

 

DANE DODATKOWE 

DEKLARUJĘ UCZESTNICTWO W NAUCE RELIGII 
(zaznaczyć krzyżykiem) 

 TAK 

 NIE 

UCZEŃ POSIADA ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 TAK 

 NIE 

 

 

 
Zobowiązuję się dostarczyć dokumenty: 

L.p. Wymagane dokumenty Rekrutacja 

3. 

- świadectwo ukończenia szkoły (oryginał) 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego (oryginał) 

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki zawodu 

-2 zdjęcia legitymacyjne 

  
do 31.07.2022r. 

 

 

 

         
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych do celów rekrutacji, 

szkolnych i statystycznych oraz wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek 
mój/mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Rzemieślniczą Branżową 
Szkołę I Stopnia w Zamościu oraz związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach, wycieczkach i 
innych uroczystościach i imprezach. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczenie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko 
na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę w celu informacji i promocji szkoły. 
Poinformowano mnie również o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych. 

 

 

 

 

 

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

     /data i podpis kandydata/                                                  /data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/                                                                                                                 

 


