Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej –Curie
Osiedle Wzgórze 56
27-530 Ożarów
Tel: (015) 861 18 01, (015) 861 18 02 Fax: (015) 861 18 01

ANKIETA DLA KANDYDATA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
na podbudowie (niepotrzebne skreślić):
o gimnazjum
o szkoły podstawowej

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej (zaznacz właściwe):
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
profil przyrodniczy z animacją

profil wizaż i kosmetologia

turystyki i rekreacji

profil ekonomiczny

profil ratownictwo medyczne
TECHNIKUM:
technik informatyk

technik mechatronik

technik fotografii i multimediów

technik elektryk

Szkoły Branżowej I stopnia:
ślusarz

sprzedawca

operator obrabiarek skrawających

fryzjer

elektromechanik / elektryk

mechanik pojazdów samochodowych

kucharz

inny: ..................................................

I. ROK SZKOLNY …………… / ……………

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Imiona: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Urodzony / urodzona: dzień ∟∟miesiąc ∟∟rok ∟∟∟∟
Miejsce urodzenia: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Województwo: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
PESEL ucznia: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Nazwisko:

Fotografia

Imiona rodziców: matki/opiekuna ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ojca/opiek. ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Gimnazjum/SP: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

Język obcy obowiązkowy w gimnazjum/SP:

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

II. ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA:

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Poczta: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ Kod: ∟∟-∟∟∟
Miejscowość:

Ulica:

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟Nr domu: ∟∟∟
Nasza strona: www.zsozarow.pl , email: ozarow@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej –Curie
Osiedle Wzgórze 56
27-530 Ożarów
Tel: (015) 861 18 01, (015) 861 18 02 Fax: (015) 861 18 01

III. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW - jeśli inne niż dziecka):
Nazwisko i imię ojca/opiekuna:

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟adres:∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Nazwisko i imię matki/opiekunki:

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟adres:∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Ulica:

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟Nr domu: ∟∟∟

Adres e-mail ojca/opiekuna:∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟tel.∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

Adres e-mail matki/opiekunki:∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟tel.∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

Ilość osób pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów):

∟∟

IV. ZAŁĄCZNIKI:
1. Dwie fotografie (w tym jedna naklejona na ankiecie)
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
3. Zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego/ośmioklasisty
4. Ocena wskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym typie szkoły.
5. Telefon ucznia:

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

6. Inne:
........................………..….....................
(podpis kandydata)

V. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW):
W razie przyjęcia mojego syna/córki do Zespołu Szkół w Ożarowie zobowiązuję się do:
1. przestrzegania postanowień statutu szkoły;
2. zaopatrywania syna/córki w podręczniki i pomoce szkolne;
3. brania udziału w zebraniach rodzicielskich;

VI. WYPEŁNIA RODZIC LUB PRAWNY OPIEKUN KANDYDATA:
Mam życzenie, aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach religii organizowanych w szkole,
co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
........................………..…........... ........................………..….....................….....................

(podpis rodzica/opiekuna kandydata)

VII. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych do celów związanych z rekrutacją do szkoły,
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanej dalej RODO.

........................………..…..................................................
(podpis rodzica/opiekuna kandydata)

VIII. WYPEŁNIA SZKOŁA:
Uczeń wystąpił ze szkoły dnia:

∟∟- ∟∟- ∟∟∟∟

Potwierdzenie odbioru dokumentów:
........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….…...

Dokumenty otrzymałem:
.......................………..….....................
(data, podpis czytelny)

Nasza strona: www.zsozarow.pl , email: ozarow@poczta.onet.pl

