
 
 
 
 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

 W BIELSKU – BIAŁEJ 

43 - 300 Bielsko - Biała  ul. Filarowa 52 
Tel: (33) 82 71 331 Fax: : (33)  82 71 330 e-mail: sekretariat @zssio.pl 

 
 

Data złożenia wniosku      rok szkolny 

   

Wybrany zawód         wybrany oddział 

   
 

1. Dane identyfikacyjne kandydata 

Nazwisko      

 

Imię  drugie imię 

   

PESEL* 

            

Data urodzenia  miejsce  urodzenia 

  -   -     -  
 

*W przypadku braku numer PESEL należy podad rodzaj, serię i numer innego dokumentu tożsamości 

 
 

2. Pozostałe dane kandydata 
 

Adres zamieszkania  kandydata 
Ulica  Nr domu  Nr lokalu 

     

Kod pocztowy Miejscowośd 

  -      

Województwo  Powiat  Gmina 

     
 

Adres zameldowania kandydata(wypełnid w przypadku, gdy jest inny niż zamieszkania) 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu 

     

Kod Miejscowośd 

  -      

Województwo  Powiat  Gmina 

     
 

Dane kontaktowe kandydata 

Telefon  

Adres e-mail  
 

Dodatkowe informacje o kandydacie 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego* 
*należy zakreślid kółkiem właściwą odpowiedź 

TAK NIE 
ODMAWIAM 
ODPOWIEDZI 

 

 



 

 

3. Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów kandydata 
 

Dane kontaktowe rodziców / prawnych opiekunów 
 

 Ojciec / prawny opiekun Matka / prawny opiekun 

Nazwisko i imię   

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail   
 

Adres zamieszkania rodziców / prawnych opiekunów 
 

 Ojciec / prawny opiekun Matka / prawny opiekun 

Województwo   

Powiat   

Gmina   

Miejscowośd   

Ulica   

Nr budynku   

Nr lokalu   

Kod pocztowy   

Poczta   
 

4. Oświadczenia dotyczące treści wniosku 
 

Oświadczamy, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Jesteśmy świa-
domi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z 
przepisami ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. u. z 2004r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz z zasadami wprowadzonymi przez Dyre-
ktora Szkoły, do której kierowany jest niniejszy wniosek. Oświadczamy, że znamy i akceptujemy zasady 
oraz harmonogram rekrutacji obowiązujące w wybranych szkołach. 
 

Bielsko - Biała, dnia ………………………………………………                            ………………………………………………………………………………………… 

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

     podpis ojca / prawnego opiekuna                                              podpis matki / prawnej opiekunki 
 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych 
we wniosku przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda 
spełnia wszystkie warunki, o których mowa w artykule 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych(RODO). Zostałem poinformowany o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu  
i możliwości ich poprawiania, a także o tym, że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom 
Podstawa prawna: art.7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; 
Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

 
Bielsko - Biała, dnia ………………………………………………                             ……………………………………………………………………………………… 

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

     podpis ojca / prawnego opiekuna                                              podpis matki / prawnej opiekunki 



 

 

 
 

 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38  
W ZSSiO W BIELSKU – BIAŁEJ 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU REKRUTACYJNEGO 
 

Data złożenia wniosku      rok szkolny 

   
 

Nazwisko  i imię kandydata  
 

Adres kandydata  
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA  KRYTERIÓW  PODSTAWOWYCH: 
 

/ należy wypełnid i złożyd razem z wnioskiem w przypadku spełnienia danego kryterium/ 

Oświadczam, że spełniam następujące kryteria(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź): 

Lp Nazwa kryterium  
Sposób 

udokumentowania 
 

Rodzaje 
odpowiedzi 

 
Liczba 

punktów 
 

1. 
Kandydat, którego rodzeostwo            
w bieżącym szkolnym uczęszcza do 
szkoły podstawowej wskazanej na 
pierwszym miejscu listy preferencji 

- 
oświadczenie na 
wniosku o przyjęcie    
do szkoły 

- 

Tak - 40 pkt  

Nie - 0 pkt  

Odmawiam 
odpowiedzi 

- 0 pkt  
 

2. 
Kandydat w bieżącym roku szkolnym 
uczęszcza do przedszkola 
znajdującego się w obwodzie szkoły 
podstawowej wskazanej na 
pierwszym miejscu listy preferencji 

- 
oświadczenie na 
wniosku o przyjęcie    
do szkoły 

- 

Tak - 20 pkt  

Nie - 0 pkt  

Odmawiam 
odpowiedzi 

- 0 pkt  

 

3. 
Kandydat, którego rodzeostwo 
kandyduje do tej samej szkoły 
podstawowej wskazanej na 
pierwszym miejscu listy preferencji 

- 
oświadczenie na 
wniosku o przyjęcie    
do szkoły 

- 

Tak - 10 pkt  

Nie - 0 pkt  

Odmawiam 
odpowiedzi 

- 0 pkt  

 
 

 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Bielsko - Biała, dnia ………………………………………………                             ……………………………………………………………………………………… 

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

     podpis ojca / prawnego opiekuna                                              podpis matki / prawnej opiekunki 



 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38  
W ZSSiO W BIELSKU – BIAŁEJ 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO WNIOSKU REKRUTACYJNEGO 
 

Data złożenia wniosku      rok szkolny 

   
 

Nazwisko  i imię kandydata  
 

Adres kandydata  
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA  KRYTERIÓW  EX-AEQUO: 
 

/ należy wypełnid i złożyd razem z wnioskiem w przypadku spełnienia danego kryterium/ 

Oświadczam, że spełniam następujące kryteria(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź): 

  wielodzietnośd rodziny kandydata - potwierdzona niniejszym oświadczeniem rodzica 

 

  niepełnosprawnośd kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności* 
 

  niepełnosprawnośd  
jednego z rodziców kandydata 

- potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności* 

 

  niepełnosprawnośd                 
obojga  rodziców kandydata 

- potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności* 

 

  niepełnosprawnośd         
rodzeostwa kandydata 

- potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności* 

 

  

samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie  

- 

potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu 
rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub 
akt zgonu oraz oświadczeniem o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem* 

 

  objęcie kandydata pieczą 
zastępczą  

- 
potwierdzone dokumentem poświadczającym 
objęcie dziecka pieczą* 

 

*W przypadku zaznaczenia tego kryterium należy wraz z oświadczeniem złożyd odpowiednie 

dokumenty opisane sposobem potwierdzenia. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

Bielsko - Biała, dnia ………………………………………………                              ……………………………………………………………………………………… 

                                                      podpis kandydata 

 

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

     podpis ojca / prawnego opiekuna                                              podpis matki / prawnej opiekunki 


