
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w Szczecinie 

              71-244 Szczecin  •  ul. Klonowica 14  •  tel./fax (91) 439 06 01  

      NIP: 852-04-11-050  •  e-mail: szkola@zss.szczecin.pl.  •  www.zss.szczecin.pl 

 

Wypełnia placówka  

ADNOTACJE  
  

  

  

  

  

  

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

data i podpis członka Komisji Rekrutacyjnej 

ZAKWALIFIKOWANY(A)  /  NIEZAKWALIFIKOWANY(A)*  
  

  

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

data i podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej  
PRZYJĘTY(A)  /  NIEPRZYJĘTY(A)*  

  

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

data i podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej  
*niepotrzebne skreślić  

 

Szczecin, dnia  ...................................................  

 

 

 

 pieczęć szkoły  

WNIOSEK  

o przyjęcie do Szkoły Branżowej II Stopnia nr 3  

Proszę o przyjęcie mnie na semestr  ...............................................................□ po raz pierwszy □ ponownie  

Kierunek:   Technik pojazdów samochodowych   Forma:  zaoczna 

Dane kandydata: 

Nazwisko  ....................................................... imię (imiona) .........................................................................  

Data urodzenia  ............................................... miejsce ur.  ............................................................................  

PESEL  

Numer telefonu  ...............................................................................................................................................   

E-mail  ............................................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania:  

Ulica i numer domu:………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość: ………………………………... kod pocztowy:…………………………………………….. 

Poczta: …………………………………….. gmina: ………………………………………………………. 

 

 

                      



Dane o rodzicach / opiekunach prawnych/osobach do kontaktu:  

 

Imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego / osoby do kontaktu*:.................................................................... 

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu / e-mail:…………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego / osoby do kontaktu*:......................................................................  

adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu / e-mail:……………………………………………………………………………………………. 

* Niepotrzebne skreślić 

Załączniki:  

dowód osobisty (do wglądu),  oryginał świadectwa ukończenia Branżowej 

Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,  

zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w 

Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji 

      wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do  

      której ubiegają się o przyjęcie,  

fotografie (2 szt.),  

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie,   

dokumenty dodatkowe1 (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o 

niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata oraz prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu).  

 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz złożonych załącznikach i 

dokumentach dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym, a o wszystkich zmianach niezwłoczne 

poinformuję szkołę pisemnie lub osobiście.  

 

 

......................................................................................    ..............................................................................   
  miejscowość, data  podpis wnioskodawcy  

  

 
Wypełnia placówka  

Stwierdzam zgodność danych personalnych kandydata z dokumentem  ............................................................................................................................   

......................................................................................    ..............................................................................   
  data przyjęcia dokumentów  podpis osoby przyjmującej  

  
1  W przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego uzyskanych przez kandydatów w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 136 ust. 3 ustawy Prawo 

oświatowe.  



W przypadku negatywnej decyzji  .......................................................................................................  przekazuje dokumentację kandydata.  

  

pieczęć szkoły   

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

                   .....................................................................................................   
           data i podpis osoby wydającej dokumenty   data i podpis osoby odbierającej dokument  

  

 

 

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

miejscowość, data                                        podpis wnioskodawcy  
 

 

Obowiązek informacyjny dla słuchaczy  

 

Klauzula Informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji 

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Zespół Szkół Samochodowych. Z Administratorem 

można skontaktować się listownie:  ul. Klonowica 14, 71-244 Szczecin, e-mailowo: szkola@zss.szczecin.pl 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: 91 85 22 

093. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół Samochodowych w 

Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego 

nałożonego przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w tym w szczególności jej 14 ust. 1 pkt 3, 

132, 134, 135, 150 ust. 1, 2 i 8, 151 ust. 1 i 2 w zw. z art. 157 i 158. 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić 

dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów 

przetwarzania. 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym 

uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.  

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza 

przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo 

zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. 

 

  
 Przyjmuję do wiadomości obowiązek informacyjny.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym Wniosku i załącznikach dla potrzeb związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym oraz 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  
         (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  

Wyrażam zgodę / □ nie wyrażam zgody na nieodpłatne: rejestrowanie mojego wizerunku podczas zajęć, konkursów i uroczystości organizowanych przez 

           Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, wykorzystanie i przetwarzanie tego wizerunku oraz danych osobowych na potrzeby związane z promocją  

           szkoły na okres kształcenia w szkole oraz w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel ich przetwarzania. nie zmieni się cel ich przetwarzania.  

 Przyjmuję do wiadomości, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa słuchaczy i pracowników szkoły oraz ochrony mienia szkoły prowadzony jest zewnętrzny 

 monitoring wizyjny budynku warsztatów i terenu wokół nich.  

...............................................................   ..............................................................................   ..............................................................   
  miejscowość, data  podpis wnioskodawcy  podpis administratora  

 

 

mailto:iod@spnt.pl


Załącznik do wniosku  

Oświadczenie  

o spełnieniu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty 

i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie2 

We właściwej rubryce (Tak/Nie) 

przy każdym z kryteriów należy 

wstawić znak X  
Tak  Nie  Wymagane załączniki (dokumenty)  

Złożono  
(wypełnia  
Komisja)  

1. Wielodzietność rodziny kandydata      Oświadczenie3 o wielodzietności rodziny 

kandydata.  
  

2. Niepełnosprawność kandydata      Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności kandydata.  
  

3. Niepełnosprawność dziecka 

kandydata  
    Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności dziecka kandydata.  
  

4. Niepełnosprawność osoby bliskiej, 

nad którą kandydat sprawuje opiekę   
    Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności osoby bliskiej, nad którą 

kandydat sprawuje opiekę.  

  

5. Samotne wychowywanie dziecka 

przez kandydata  
    Dokumenty: prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie4 o samotnym wychowywaniu 

dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem.  

  

 

 

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

miejscowość, data        podpis wnioskodawcy 

 

Do wniosku dołączam dokumenty1 i oświadczenia2 potwierdzające spełnianie wyżej zaznaczonych kryteriów.  

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

miejscowość, data        podpis wnioskodawcy 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

Podaj źródło, z którego dowiedziałeś(aś) się o naszej szkole:  

□ prasa   □ internet   □ znajomi   □ telewizja   □ radio   □ inne (jakie?)  .........................................................................................................   
 __________________________________________________________________________________________________________________   
 

 

 
1 Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.  
2 Zgodnie z art. 150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. „Klauzula 

ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  


