
 

UWAGA: WSZYSTKIE DANE PROSIMY WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM 

 

PODANIE  -  ANKIETA   
kandydata  do ZSP nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi 

 
Nr  rejestru................................................                                          

Data  złożenia  dok. ..................................                                                                                 

                                                                                      BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA 
 mechanik pojazdów samochodowych 

 fryzjer 

 sprzedawca 

 kucharz  

 klasa wielozawodowa  

zawód …………………………………….      

 
                                                                                                                                                                                                           

I.  DANE  OSOBOWE UCZNIA: 

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

 

2. Adres zamieszkania ............................................................................................................................................................................ 
                                                                        kod pocztowy,                                                    miejscowość,                                               
 

............................................................................................................................................................................................................................. 
                 ulica,                                                                                nr domu / mieszkania                                                                         nr telefonu ucznia                                                                                 
 

3. Data  i  miejsce  urodzenia   

.................................................................................................................................................................................... 
                           data   urodzenia,                                miejscowość,                                                                                               nr PESEL 
 

4. Ukończone Gimnazjum nr  ………. w …………………………………..………………  rok ukończenia …………..…….. 

 

 

II.  DANE O RODZICACH/ PRAWNYCH OPIEKUNACH UCZNIA: 

 

1. Ojciec /opiekun prawny ................................................................................................................................................................. 
                                                                                                                imię  i  nazwisko 

telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………...……….. 
 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
                                nazwa  i  adres  zakładu   pracy,  nr  telefonu  służbowego  
  
 

2.  Matka /opiekun prawny ............................................................................................................................................................... 
                                                                                                                 imię  i  nazwisko 

telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………………...............…………... 
 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
                                nazwa  i  adres  zakładu   pracy,  nr  telefonu  służbowego 
 

 

III.  DANE O RODZEŃSTWIE: 

1.  Liczba rodzeństwa …………………………………………………………...........………………………………………………… 
 

2.  Wiek rodzeństwa ……………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 

3.  Niepełnosprawność w rodzinie:  TAK / NIE  
 

IV. Działalność i osiągnięcia w szkolnych i pozaszkolnych organizacjach, kołach, klubach, zespołach 

zainteresowań i konkursach przedmiotowych, gra na instrumentach muzycznych 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

V. Deklaruję udział w zajęciach:   RELIGIA      ETYKA      WDŻ  

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIKI: OBOWIĄZKOWE    DODATKOWE 

 Świadectwo ukończenia Gimnazjum     Opinia PPP 

 Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach    Orzeczenie PPP 

 egzaminu gimnazjalnego                                                             Orzeczenie o niepełnosprawności 

 2 zdjęcia legitymacyjne                        Dyplomy, zaświadczenia  

 Akt urodzenia oryginał/kopia                  o nagrodach i wyróżnieniach

  

 Karta zdrowia 

 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  

 zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

__________________________________________________________________________________ 
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:  
•  danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego) do celów oświatowych oraz innych zgodnych                

z obowiązującym prawem 
•  wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych, na stronie internetowej naszej szkoły, Fecebooku  oraz  
w celach promocji szkoły zgodnie z  art. 23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.  
z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 
 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. H. Roszczynialskiego w Rumi,  

ul. Grunwaldzka 57, 81-230 Rumia. 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm. oraz 

rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm..  
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji ucznia, a osoba, której dane dotyczą ma prawo  

do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 
 

………………………………………… 
 

…………………………………………                    ……………………………………………….. 
              podpisy  rodziców                                                                                                            podpis kandydata 

__________________________________________________________________________________ 

 

POTWIERDZENIE PRAKTYKI: 

 
Potwierdzam przyjęcie ucznia …………………………………………………………………………......……………………… 
                                                                   ( imię i nazwisko ) 

na praktyczną naukę zawodu ……………………………….……………………………………………………………………… 
                                                                   ( zawód ) 

z dniem 01. 09. 2017 r. 

 

 

 
………………………………….                                                           ………………………………………...... 
       miejscowość i data                                                                                                                  pieczęć zakładu pracy 

________________________________________________________________________________ 

WYNIKI NAUCZANIA I ZACHOWANIA  ( WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA ) 

Zachowanie 

 

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

 

Język   
polski 

 

Matematyka 
 

 

 

Język obcy 
 

 

 

Biologia 
 

 

 

Razem  

punktów 

Oceny końcowe  

 

    

Punkty      

Egzamin  

gimnazjalny 

 

Język 

polski 

Historia i wiedza          

o społeczeństwie 
 Matematyka Przedmioty 

przyrodnicze 
Język obcy - 

podstawowy 
Język obcy - 

rozszerzony 
 

      

Szczególne osiągnięcia  

1. ……………………………………………………………………………………………………………...… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………...… 

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

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

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

Decyzja  Komisji Kwalifikacyjnej 

o  przyjęciu  ucznia  do  szkoły  
PRZYJĘTY / NIE PRZYJĘTY 

 

 


