
 

(pieczęć szkoły podstawowej)            Zespół Szkół w Drezdenku 

ul. Konopnickiej 2 

6 6 – 5 3 0  D r e z d e n k o 

 

............................................................................. 
(wpisać wybraną szkołę)  

− Liceum Ogólnokształcące   

− Liceum Ogólnokształcące – klasa wojskowa 

− Technikum Hotelarskie z Agroturystyką 

− Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej 

− Technikum Budowlane  

− Technikum Logistyczne 

− Branżowa Szkoła I Stopnia  - zawód 
 

KANDYDAT : 

1. Nazwisko i imię/imiona: ...................................................................................  

Numer telefonu kandydata……………………, e-mail ....................................  
 

2. Data i miejsce urodzenia: ................................................................................  

 ............................................................................................................................  
                  (miejscowość, województwo, powiat, gmina) 

 

3. Nazwisko/a i imiona rodziców/prawnych opiekunów: ................................  

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

4. Nr telefonu do:  

- matki………………………………………….. 

- ojca…………………………………………..... 

- prawnego opiekuna ...................................  
  

5. Adres poczty elektronicznej rodziców kandydata: 

…………………………………………………………………………………………. 

6. □ Posiadam opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (dołączyć) 

(proszę wstawić x w odpowiednie miejsce)  

□ Posiadam orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dołączyć) 

(proszę wstawić x w odpowiednie miejsce)   

□ Posiadam orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności (dołączyć) 

(proszę wstawić x w odpowiednie miejsce)  
   

7. Półsierota: 

□ Tak 

□ Nie 
 

8. Sierota: 

□ Tak 

□ Nie 
 

9. Nr PESEL kandydata: 

           
 

W przypadku braku numeru pesel należy podać numer i serię paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
 

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



 

 

10. Adres  miejsca zamieszkania rodziców kandydata: 

ojca  ...................................................................................................................  

matki  .................................................................................................................  

prawnego opiekuna  .......................................................................................  
(miejscowość, ulica, województwo, powiat, gmina) 

 

 

11. Adres miejsca zamieszkania kandydata ......................................................  

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

 .............................................................................................................................  
(miejscowość, ulica, województwo, powiat, gmina) 

 

 
 

12. Oświadczam, że moje dziecko będzie uczestniczyło w lekcjach religii:  

□ tak 

□ nie  
 

 

13. Wybieram jako język obcy wiodący (dotyczy tylko kandydatów do LO i Technikum): 

□ język angielski 

□ język niemiecki 

 
 

14. Wybieram następujące przedmioty (dwa) realizowane w zakresie 

rozszerzonym (można wybrać jeden z danej grupy) - dotyczy tylko 

kandydatów do LO: 

□ język polski lub □ matematyka lub □ chemia (grupa pierwsza) 

□ geografia lub□ fizyka (grupa druga)  

□ historia lub □ biologia (grupa trzecia) 

 
 
 

15. W razie nieprzyjęcia mnie do szkoły pierwszego wyboru wybieram: 

□ Liceum Ogólnokształcące (proszę zaznaczyć przedmioty rozszerzone          

w punkcie 14) 

□ Liceum Ogólnokształcące – klasa wojskowa (proszę zaznaczyć przedmioty 

rozszerzone w punkcie 14) 

□ Technikum – proszę wpisać jakie: .............................................................................  

(Technikum Hotelarskie z Agroturystyką, Technikum Urządzeń i Systemów 

Energetyki Odnawialnej, Technikum Budowlane, Technikum Logistyczne) 

□ Branżową Szkołę I Stopnia - w zawodzie ...................................................  

 

 

16. Proszę wymienić nazwy szkół, do których kandydat składa wniosek 

rekrutacyjny w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych: 
 

1.  .....................................................,    2. ......................................................... , 

3.  .....................................................,    4. ..........................................................  
 



 

 

17. Do wniosku załączam: 
wymienić wszystkie składane załączniki (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty, trzy fotografie podpisane na odwrocie, posiadane orzeczenie lub opinia z Poradni  

Psychologiczno – Pedagogicznej, karta zdrowia od pielęgniarki szkolnej (dotyczy uczniów, którzy nie kształcili się 

na terenie Gminy Drezdenko), akt urodzenia (kserokopia), kandydaci do klas wielozawodowych Branżowej 

Szkoły I Stopnia: - zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę, a do 13 lipca – umowę o praktyczną 

naukę zawodu; - opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w sprawie udzielenia zezwolenia na 

zatrudnienie młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu i zgoda 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego ucznia - dotyczy tylko uczniów, którzy nie ukończyli 15 lat, 

ale posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, finaliści, laureaci konkursów lub wolontariusze – 

zaświadczenie lub kopia dyplomu (jeżeli uczeń posiada). 

 

 
 

1.  ...........................................................................................................................................................  

2.  ...........................................................................................................................................................  

3.  ...........................................................................................................................................................  

4.  ...........................................................................................................................................................  

5.  ...........................................................................................................................................................  

6.  ...........................................................................................................................................................  

7.  ...........................................................................................................................................................  

8.  ...........................................................................................................................................................  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drezdenko, dnia .........................  ......................................        .............................................. 

                                                                   (podpis ucznia)                      (podpis rodziców) 

 



 

 

WYNIK REKRUTACJI 

 

1. Zestawienie uzyskanych punktów: 

 

Razem za świadectwo uczeń może otrzymać: 100 pkt. 

Rezem za egzamin ósmoklasisty uczeń może otrzymać: 100 pkt.  

Kryteria Liczba punktów 

ocena z języka polskiego 

cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., 

 dop - 2 pkt. 

 

ocena z matematyki  

cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt.,  

dop - 2 pkt. 

 

ocena z języka obcego (wybranego jako wiodący przez 

ucznia) 

 cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 

2 pkt. 

 

ocena z jednego przedmiotu spośród: biologia, chemia, 

fizyka, geografia, historia  

 cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 

2 pkt. 

 

szczególne osiągnięcia: 18 pkt.,  

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej                     

z wyróżnieniem: 7 pkt. 

 

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na 

rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu: 3 pkt. 

 

wynik z języka polskiego egzamin ósmoklasisty  

(wynik % x 0,35)  

 

wynik z matematyki egzamin ósmoklasisty 

 (wynik % x 0,35) 

 

wynik z języka obcego nowożytnego  

(wynik % x 0,3) 

 

Razem: 

 

 

 

 

 

2. Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja Rekrutacyjno-

Kwalifikacyjna postanowiła  przyjąć/ nie przyjąć do klasy pierwszej  
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drezdenko, dnia................................2022 r.    (stempel szkoły) ............................................... 

                                             (Przewodniczący Komisji) 

 

 

 



 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego 

dziecka, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Zespół 

Szkół w Drezdenku jego wyników przedmiotowych, osiągnięć i prac na stronie internetowej 

szkoły, w kronice szkolnej, a także w gablotach i tablicach ściennych 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda 

jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

…………………………………………... 

                                                                                                          (data, podpis) 

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego 

podczas organizacji konkursów, zawodów sportowych oraz innych uroczystości szkolnych na 

stronie internetowej www.zsp-drezdenko.cal.pl, w kronice szkolnej, jak również w gablotach                     

itablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały 

cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym 

czasie.    

 

…………………………………………... 

                                                                                                         (data, podpis)  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest  Szkoła Zespół Szkół w Drezdenku  (adres:  

ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko, adres e-mail: zsp.drezdenko@wp.pl, numer telefonu:  

(95 76 203 55).  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl).lub pisemnie pod adres 

Administratora: Zespół Szkół, ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko. 

mailto:zsp.drezdenko@wp.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl


 

 

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

rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej. 

4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia  

14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane 

dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

niemożnością przyjęcia kandydata do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.  

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, 

mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie 

administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 

Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. 

www.portal.office.com 

Ponadto listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie administratora.  

7. Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 160 ustawy Prawo 

oświatowe. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane 

nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły. Dane 

osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole, przez okres roku, chyba że na 

rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  

i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania danych; 

c) ograniczenia przetwarzania; 

d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 

1 RODO. 

  9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 

 

 
…………………………………………... 

                                                                                                         (data, podpis)  


