
………………………….                                                                 …………………………… 
Nr w K.U. (wypełnia szkoła)                                                                                            (miejscowość, data) 

 

                                                                                  Dyrektor  

       Branżowej Szkoły I stopnia nr 6   

         Specjalnej w Bydgoszczy  

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 6 SPECJALNEJ  

W BYDGOSZCZY 

 
Proszę o przyjęcie mnie do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 Specjalnej w Bydgoszczy w zawodzie 

(właściwe zaznaczyć x): 

 Fryzjer 

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych 

 Ślusarz  

 Stolarz 

 Ogrodnik 

 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

 Cukiernik 

 Kucharz 

 Krawiec 

 Pracownik pomocniczy krawca 

 Pracownik pomocniczy mechanika 

 Asystent fryzjera 

 Pracownik pomocniczy ślusarza 

 Pracownik pomocniczy stolarza 

I. Dane kandydata: 

Imiona i nazwisko kandydata : 

(Drukowanymi literami) 

 

 

Data urodzenia i miejsce urodzenia: 

 

...........-.............-...................w.............................................. 

 

PESEL 

           

 

Adres: kod pocztowy i poczta 

 

 

Adres: miejscowość 

 

 

Adres: ulica, nr domu/mieszkania 

 

Gmina  

Absolwent Gimnazjum: 

Język nauczany w gimnazjum: 

Nr............w .................... 

angielski/niemiecki 

Inny...... 



II. Dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata:  

 

Rodzina zastępcza (tak/nie)……………..  

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego..................................................................................... 

Adres zamieszkania : miejscowość.......................................kod pocztowy................................. 

poczta...................................ul...................................................nr domu/mieszkania................... 

nr telefonu .................................................adres e- mailowy........................................................ 

 

Imię i  nazwisko matki/opiekunki prawnej .................................................................................. 

Adres zamieszkania : miejscowość ....................................kod pocztowy................................... 

poczta...............................ul.............................................nr domu/mieszkanie............................. 

nr telefonu..............................................adres e- mailowy........................................................... 

 

III .Dodatkowe informacje o kandydacie: 

 

Informacje o przebytych chorobach/sprzężenia............................................................................ 

Sprzężenia........tak/nie wymienić jakie ........................................................................................ 

Czy przyjmuję leki ................... jakie?......................................................................................... 

Szczególne osiągnięcia................................................................................................................. 

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

Zainteresowania............................................................................................................................ 

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

Kandydat sierota/ przebywa w placówce opiekuńczo - wychowawczej? tak/nie....................... 

jeśli tak wymienić w jakiej............................................................................................................ 

 

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

(podpis kandydata)                           (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję  

do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowy zawartych w tym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia procedury 
rekrutacji do szkoły. Nadto, w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym, wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych 

przez szkołę, organ prowadzący i organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanymi z procesami 

kształcenia. Administratorem Państwa danych osobowych jest Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna, 85-239 Bydgoszcz. Państwa dane 
osobowe są przetwarzane w celach rekrutacji do szkoły. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa. Niepodanie 

danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem 

decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących prawa w szczególności 

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy – 50 lat. W związku z przetwarzaniem 

Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: a. dostępu do swoich danych osobowych. b. poprawienia swoich danych 
osobowych. c. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:  

i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa 

danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Branżową Szkołę I stopnia nr 6 Specjalną, w celu 
umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. d. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Podstawa prawna: Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). 

 

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

(podpis kandydata)       (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

Odebrałem/am dokumenty: 

 

Data.......................................................................................podpis............................ ........................................................... 

 

(wypełnione z chwilą odbioru dokumentów przez ucznia ze szkoły) 

 


