
Zespół Szkół Technicznych 
w Olecku 

19-400 Olecko, Plac Zamkowy 2 
 

…………………......, dnia………………… 
 

………………………………………………. 
                         (imię i nazwisko kandydata) 
 
…………………………………………….... 
                             (adres zamieszkania) 
 
…………………………………………………………….. 

                                       
         Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 

                                    Zespół Szkół Technicznych 
   ul. Plac Zamkowy 2 

                                   19-400 Olecko 
     tel. 087 5202253 
 

 Proszę o przyjęcie mnie do klasy ………………… Szkoły Podstawowej dla 

Dorosłych przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku z przyuczeniem do wykonywania 

określonej pracy  

w zawodzie ………………………………………………………........................................... . 

 
………………………………………. 

                                                                                                                 (podpis kandydata) 
Dane o kandydacie: 
 
Data urodzenia …………………………………. miejsce urodzenia ………………………… 
drugie imię ………………………………………….. 

PESEL  
Języki obce nauczane w poprzedniej szkole: 
……………………………………………………………………... 
 
Rok ukończenia szkoły niższego szczebla …………….. 
 

                                                                                                     
Czy kandydat będzie ubiegał się o zakwaterowanie w internacie                      TAK         NIE    
 
Dane o rodzicach/opiekunach: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów) 
 

Nr telefonu domowego/komórkowego ………………………………………………………... 
 
 
Uwaga:  do podania należy załączyć 2 fotografie (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem) 
 
 

 
 
 



Zespół Szkół Technicznych 
w Olecku 

19-400 Olecko, Plac Zamkowy 2 
 

Załącznik 1 
 

………………………………………                              …………………………………….. 
(imię i  nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                                                      ( miejscowość, data )  
 

Dyrektor Zespołu Szkół 

Technicznych w Olecku 

mgr  Andrzej Paweł Gorlo 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego 

w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki 

 

Wyrażam wolę/nie wyrażam woli*, aby moje dziecko 

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

 

uczestniczyło w  lekcjach  religii/etyki* lub religii i etyki* organizowanych w Zespole Szkół 

Technicznych w Olecku od roku szkolnego 2017/2018. 

 

…………………………………………. 

                                                                                               (czytelny podpis) 

* niepotrzebne skreślić 
 

Załącznik 2 
 

……………………………………                                           ……………………………. 
 (imię i  nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                                                     (miejscowość, data) 
  
………………………………… 

Dyrektor Zespołu Szkół 

Technicznych w Olecku 

mgr Andrzej Paweł Gorlo 

Oświadczenie w sprawie uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie 

Oświadczam, że rezygnuję / nie rezygnuję* z zajęć wychowania do życia w rodzinie 

organizowanych przez szkołę dla mojego dziecka 

………………………………………….……..  

od roku szkolnego 2017/2018. 

…………………………………………. 
                                                                                                                       (czytelny podpis) 
*niepotrzebne skreślić 

(imię i nazwisko ucznia) 

(imię i nazwisko ucznia) 



Zespół Szkół Technicznych 
w Olecku 

19-400 Olecko, Plac Zamkowy 2 
 

Załącznik 3 
……………………………….                                                                                                                     

(miejscowość, data) 
……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz nauki w szkole zgodnie z Ustawą z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2281). 

 

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

 
 

Załącznik nr 4 
 

….………………………………… 
                                                                                                         ( miejscowość , data ) 

 
Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia  

w celach promocyjno-marketingowych szkoły  
 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku:       

 …………………………………………….…………………………………………………….  
                                                        [imię, nazwisko, numer PESEL]  
 

w postaci fotografii cyfrowej przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku, zwany dalej 
„Szkołą”,                 w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-
marketingowej Szkoły prowadzonej  
za pośrednictwem: 

● gazetki szkolnej ; 
● strony internetowej Szkoły pod adresem www.zst.olecko.pl i portalu 

społecznościowego Facebook; 
● gazet lokalnych; 
● kroniki szkolnej. 

 
…….………………………………………… 

         Data i podpis ucznia/opiekuna prawnego 
 

             (imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

          (adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego) 

http://www.zst.olecko.pl/

