
-Dokument wewnętrzny-  załącznik nr 1 
 

Swarzędz,...................................... 
dnia 

…………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko kandydata 
 
............................................................................................ 
Imię i nazwisko wnioskodawcy - rodzica (opiekuna prawnego) 

 Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
 Przemysław Jankiewicz 
 os. Mielżyńskiego 5a 
 62-020 Swarzędz 
 
 

Podanie o przyjęcie do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 
 

Proszę o przyjęcie w roku szkolnym 2022/2023 do klasy pierwszej BRANŻOWEJ SZKOŁY I 
STOPNIA w zawodzie*: 

 

 magazynier- logistyk (A) 
 kucharz (C) 
 mechanik pojazdów samochodowych (D1) 
 elektromechanik pojazdów samochodowych (D2) 
 wielozawodowa (E) zawód…………………………………………………………………………………….…… 
 mechatronik-patronat VWP (F) 
 operator obrabiarek skrawających- patronat SKF (G) 
 elektromechanik pojazdów samochodowych-patronat VWP (H) 
 automatyk-patronat VWP (i) 
 stolarz (K1) 
 tapicer  (K2) 
 mechatronik (L) 

 

Z językiem obcym:  angielski *       niemiecki* 
(kontynuacja języka ze szkoły podstawowej)   

 
 
UWAGA! 

W sytuacji gdy kandydat do Szkoły Branżowej I Stopnia jest młodocianym pracownikiem skierowanym przez 
pracodawcę na dokształcenie teoretyczne, koniecznym jest dołączenie do podania wypełnionego przez 
pracodawcę formularza obowiązującego w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędz. 

 

 

Dodatkowe informacje: 

 
Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

tak         nie  
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

tak         nie  
Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

tak         nie  
* odpowiednie zaznaczyć: X 



Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów prawnych) 
  

1. Nazwisko kandydata  

2. Imię/imiona kandydata  

3. Data urodzenia   

4. 

PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamości 

           

 

5. 
Adres miejsca zamieszkania 
kandydata.  
 

Adres miejsca zamieszkania 

Kod pocztowy 

Miejscowość 

Gmina 

Ulica 

Numer domu (lub) mieszkania 

6. 

Imię/imiona i nazwiska 
rodziców (opiekunów 
prawnych) kandydata.* 
 

  Matki 
 (opiekunki prawnej) 

 

  Ojca  
(opiekuna prawnego) 

 

7. 

Adres miejsca zamieszkania 
rodziców (opiekunów 
prawnych) kandydata.* 
 
 
 

Adres miejsca zamieszkania matki (jeśli jest inny niż kandydata) 

Kod pocztowy 

Miejscowość 

Gmina 

Ulica 

Numer domu (lub) mieszkania 

Adres miejsca zamieszkania ojca (jeśli jest inny niż kandydata) 

Kod pocztowy 

Miejscowość 

Gmina 

Ulica 

Numer domu (lub) mieszkania 

8 
Numery telefonów rodziców 
(opiekunów) oraz kandydata  
(o ile je posiadają).* 

 Matki 
 (opiekunki 
prawnej) 

Ojca  
(opiekuna 
prawnego) 

Kandydata 

Telefon do 
kontaktu  

   

 * W przypadku kandydata pełnoletniego – podaje się tylko imiona rodziców, adres miejsca zamieszkania kandydata; adres 
poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata. 



Oświadczenie wnioskodawcy. 
1. Oświadczam, że dane podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym.  
2. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować szkołę w przypadku zmiany danych zawartych w 

kwestionariuszu.  
3. Zostałem pouczony/a, iż oświadczenia, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm.), składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 
 

 
 

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

    Data Czytelny podpis wnioskodawcy– rodzica (opiekuna 
prawnego) kandydata niepełnoletniego 

 

 
 
Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie 

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest szkoła, do 

której wniosek został złożony. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczona 

jest w klauzuli informacyjnej, dostępnej w siedzibie szkoły i na stronie internetowej szkoły. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wniosku dołączam następujące załączniki: 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły, 
 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 
 podanie- załącznik nr 1, 
 3 zdjęcia (należy złożyć po potwierdzeniu woli przyjęcia do szkoły), 

 skierowanie młodocianego pracownika na dokształcanie  teoretyczne- załącznik nr 2, 
 ksero umowy o pracę- do 15 września. 


