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**niepotrzebne skreślić 

Opole, dnia _________________________ 

 

………………………………………………………………. 

(Imię i nazwisko kandydata)  
 

 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Budowlanych  

im. Papieża Jana Pawła II 

w Opolu ul. Niemodlińska 40 
 

Proszę o przyjęcie mnie do pierwszej klasy w roku szkolnym ………./………….. 

Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 

w  zawodzie __________________________________________________________________ 

 

I.  DEKLARACJA:  

1. Praktyczną naukę zawodu będę odbywał: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                   ( NAZWA, ADRES ZAKŁADU PRACY) 

 

2.  Wybieram język obcy*: j. angielski   j. niemiecki 

3.  Wybieram*  religię   etykę  

 

 II. DANE UCZNIA: 

1. Imię (imiona) i nazwisko ucznia: _____________________________________________ 

2. Data i miejsce urodzenia: ___________________________________________________ 

3. PESEL ucznia:  ___________________________________________________________ 

4. Absolwent Szkoły Podstawowej w   ___________________________________________ 

5. Dokładny adres zamieszkania:  

ulica i nr domu  ___________________________________________________________ 

6. miejscowość: _________________________________    kod pocztowy:______________ 

poczta:____________________________________gmina:_________________________ 

7. Dokładny adres zameldowania: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Nr telefonu  ucznia: ________________________________________________________ 

9. E-mail ucznia: ____________________________________________________________ 

10. Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego  _____________________________________ 

Nr telefonu:  ______________________ e-mail _________________________________ 

11. Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego_______________________________________ 

Nr telefonu:  _______________________ e-mail ________________________________ 

  



* właściwe zaznać X 

**niepotrzebne skreślić 

III. ZGODY 
 

1. Zgodnie z §1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż moje dziecko będzie/nie 

będzie** uczęszczało na zajęcia religii organizowanych w szkole. 

2. Deklaruję/ nie deklaruję** uczestnictwa mojego dziecka/podopiecznego** w zajęciach 

z wychowania do życia w rodzinie w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II 

w Opolu. 

3. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135, poz. 1516, z późn. zm.) wyrażam/nie wyrażam** stałej 

zgody na udział mojego dziecka/podopiecznego* w wycieczkach i imprezach szkolnych 

organizowanych poza terenem szkoły. 

4. Wyrażam/ nie wyrażam**  zgody, aby w dniach, kiedy z przyczyn organizacyjnych nie odbywają 

się planowane zajęcia na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, moje 

dziecko/podopieczny* odpowiednio przychodziło później do szkoły lub wcześniej kończyło zajęcia. 

5. Wyrażam/ nie wyrażam** zgodę na publikowanie danych osobowych oraz wizerunku mojego 

imojego dziecka/podopiecznego* tj. imię i nazwisko, klasa, szkoła, rok urodzenia, w publikacjach 

szkolnych (strona internetowa, foldery, gazetki szkolne itp.) oraz w prasie, radiu i telewizji, 

w szczególności  

w związku z odnoszonymi sukcesami. 

6. Wyrażam zgodę na realizację nauki przez moje dziecko/ podopiecznego w klasie integracyjnej. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji oraz przebiegu nauczania, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie 

danych osobowych (Dz.U z 2018r, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119 s.1 i n.).Administratorem danych osobowych jest 

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole. 

Dane przechowywane będą zgodnie z procedurą zamieszczona na stronie www.zsbopole.pl 

 

…………….……………………………………… 
                            czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

IV. ZAŁĄCZNIKI: 
 

1. Świadectwo ukończenia Publicznej Szkoły Podstawowej oraz wynik egzaminu 

ósmoklasisty, 

2. Karta zdrowia 

3. Dwa zdjęcia 

4. Deklaracja zgody od pracodawcy (dotyczy praktycznej nauki zawodu). 

 
 

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

podpis kandydata 
………………………………………………….. 

                    (Miejscowość, data) 

 
……………………..………………………………………...... 

 

 podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

http://www.zsbopole.pl/

