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 Skierniewice, dnia ……………………………… roku 
 
Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej         Branżowej Szkoły I Stopnia (postaw odpowiednio znak X) 

 
                                                                                       Technikum (postaw odpowiednio znak X) 

 
 

w zawodzie …………………………………………………………...  rok szk. 2021/2022 

 
Kwestionariusz należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. 
 

Nazwisko              PESEL            

Pierwsze 

Imię 
             Drugie 

Imię 
           

Imię ojca  
…………………………………………………………. 

Nazwisko 
ojca 

 
…………………………………………………………………… 

Imię matki  
…………………………………………………………. 

Nazwisko 
matki 

 
…………………………………………………………………… 

Data 
urodzenia 

    -   -   Miejsce 
urodzenia 

             

r r r r - m m - d d 

Adres 
zamieszkania 
kandydata 

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

Kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania 

Adres 
zameldowania 

kandydata 

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

Kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania 

Numer telefonu 
kandydata 

         Adres e-mail 
kandydata 

 
……………………………………………………………… 

Wybór języka - kandydat wskazuje:  

- język angielski w szkole branżowej I stopnia   

- język angielski / język niemiecki lub język rosyjski w technikum w klasach: 1fa,1ia,1ea 

- język angielski, język niemiecki w technikum w klasach: 1pa, 1ma 

a) I język obcy (kontynuacja ze szkoły podstawowej) ………………………………………………………………………………………… 

b) II język obcy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Deklaruję uczęszczanie na lekcje:  

- religii              /    etyki               /  rezygnuję z uczestnictwa na lekcje religii, etyki                                                                                                                                              

 * zakreślić odpowiedni prostokąt 

Kursy Kształcenia Teoretycznego w klasach wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia mogą odbywać się w: 

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Skierniewicach, 

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, 

- Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w Gostyninie, 

- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 

W związku z powyższym koszt noclegu i wyżywienia ponosi rodzic. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 

 im. chor. Józefa Paczkowskiego  

96-100 Skierniewice ul. Pomologiczna 15 
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Adres zamieszkania 
ojca /prawnego opiekuna 

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

Kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania 

Adres zameldowania 
ojca /prawnego opiekuna 

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

Kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania 

Numer telefonu 
ojca /prawnego opiekuna 

         Adres e-mail  
……………………………………………………. 

Adres zamieszkania 
matki /prawnej opiekunki 

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

Kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania 

Adres zameldowania 
matki /prawnej opiekunki 

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

Kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania 

Numer telefonu 
matki /prawnej opiekunki 

         Adres e-mail 
 

 
………………………………………………….. 

 

I. Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych. 

1. Wszystkie dane podane w kwestionariuszu są prawdziwe. 

2. Niezwłocznie powiadomię dyrektora o zmianie danych zawartych w kwestionariuszu. 

3. Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, zawodów oraz uroczystości szkolnych 

organizowanych przez szkołę lub w których szkoła bierze udział. Wizerunek mojego dziecka może być umieszczany              

na stronie internetowej szkoły, portalach społecznościowych szkoły oraz  w materiałach informacyjnych                                 

i promujących szkołę. 

4. Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na stronie szkoły, gazetkach oraz portalach 

społecznościowych szkoły w celach promujących szkołę. 

5. Oświadczam, że akceptuję Statut Szkoły oraz wszystkie regulaminy szkoły oraz zobowiązuję się do postępowania 

zgodnie z ich ustaleniami.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w zakresie procesu dydaktyczno-wychowawczego dla potrzeb szkoły. 

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE)              

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

II. Obowiązek informacyjny. 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.               

informuję iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2                                               

w Skierniewicach. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego                                             

i działalności statutowej szkoły. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych nieuprawnionych podmiotów. 

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy cyt. rozporządzenia. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku 

o przyjęcie dziecka do szkoły. 

 

 

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

               Miejscowość, data                                                                  Podpis kandydata 
 

 
 

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

                                                                                 Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 
 
 

Powyższe dane składam świadomie(a), iż na podstawie art. 233 § I Kodeksu Karnego  

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna. 

 
 


