
 
 

Заява про зарахування до середньої школи на 2022/2023 
навчальний рік для учнів восьмирічної початкової школи 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 
2022/2023 dla uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej 

 

Технічна ЗОШ No1 5 РОКІВ 

 
Technikum nr 1 

5 - letnie 

IV ЗАГАЛЬНО 
НАВЧАЛЬНИЙ ліце 

4 — РОКИ 
       IV LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                
4 - LETNIE  

 

Індустріальна школа №1 першого рівня 
               3 РОКИ 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1  
        3- LETNIE   

Технік з логістики — technik logistyk Стиліст візажист — 

wizażu i stylizacji 

Оператор різальної машини - Operator obrabiarek 

skrawających  

 

Економіст — technik ekonomista 

 
Поліція - policyjne 
 

Автомеханік — mechanik pojazdów samochodowych 

 

Технік з продажу — technik handlowiec 

 
Пожежні - strażackie 
 

Автомобільний електромеханік — elektromechanik 

pojazdów samochodowych 

 

Технік бухгалтерії — technik rachunkowości 

 
 Автоматизатор — новинка - Automatyk - nowość 

ІТ-спеціаліст — technik informatyk 

 

Лакувальник - Lakiernik  

 

Технік-програміст — technik programista Електрик - elektryk 

 

Технік служби харчування та громадського харчування 

— technik żywienia i usług gastronomicznych 
Столяр - stolarz 

Технік гостинності — technik hotelarstwa 

 

Оббивник - tapicer 

 

Технік з оздоблювальних робіт у будівництві — technik 

robót wykończeniowych w budownictwie 

 

Маляр штукатур — murarz- tynkarz 

 

Автотехнік — technik pojazdów samochodowych Монтажник сантехнічних мереж та установок -  
Monter sieci i instalacji sanitarnych  

Електротехнік – technik elektryk Монтажник будівель та оздоблювальних  робіт   

у будівництві — monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 

 

Технік-експедитор — Новий — technik spedytor - nowość Співробітник готельного обслуговування — новий — 

pracownik obsługi hotelowej - nowość 

 

Технік перукарських послуг — нова — technik usług 

fryzjerskich - nowość 

 

Перукар - fryzjer 

 

Автоматизатор — новинка — technik automatyk -                

nowość 

 

Кухар - kucharz 

 

 Кондитер - cukiernik 

 

Пекар - piekarz 
Продавець - sprzedawca 

 

Складщик-логістика-новинка — magazynier-logistyk - 

nowość 

 

 
* Запуск кожної професійної  групи  можливий лише  у разі групи не менше 

10 осіб 
* Uruchomienie każdej grupy zawodowej możliwe będzie tylko w przypadku grupy 

co najmniej 10 osobowej 

 



 
 

 

 

Введіть назву вибраної 

школи під відповідним 

вибором 

 

Pod odpowiednim 

wyborem wpisać nazwę 

wybranej szkoły  

І ВИБІР 

I WYBÓR 

 

IІ ВИБІР 

II WYBÓR 

 

III   ВИБІР 

III WYBÓR 

 
 

 

 

 

  

 

1. ДАНI ОСОБОВОГО КАНДИДАТА / УЧНЯ  

D A N E    O S O B O W E   K A N D Y D A T A / U C Z N I A  
1. Ім’я та прізвище кандидата 

Imię i nazwisko kandydata 
 

 

2. Дата і місце народження 
Data i miejsce urodzenia  

 

 

3. Номер PESEL (за відсутності номера 

PESEL - серія та номер паспорта або 

іншого документа, що посвідчує 

особу) 
PESEL( w przypadku braku numeru pesel – serię i 

numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość ) 
 

 

4. Адреса: вулиця, населений пункт, 

поштовий індекс, область, район 

Adres: ulica, miejscowość, kod 

pocztowy, gmina 

 

 

5. Домашній телефон 

Telefon domowy 

 

 

6. Мобільний телефон кандидата 

Telefon komórkowy 

kandydata 

 

 

7.  Електронна адреса кандидата * 

(необхідна для входу в електронний 

журнал) 

 

E-mail kandydata *(niezbędny  

w celu logowania się do dziennika 

elektronicznego) 

 

 

 

2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ОПIКУНIВ / БАТЬКІВ 

D A N E   O S O B O W E   P R A W N Y C H   O P I E K U N Ó W / RODZICÓW 

 

  

МАТИ/ MATKA 

 

 

БАТЬКО/ OJCIEC 

 

 

Законний опікун / батько 

Prawny opiekun / rodzic  

 

так /ні 

TAK/NIE 

 

так /ні 

TAK/NIE 



 

 

Ім'я та прізвище 

Imię i nazwisko 

  

Адреса проживання (якщо 

відрізняється від кандидата) 

Adres zamieszkania (jeżeli jest inny 

niż kandydata) 

  

Мобільний/домашній телефон 

Telefon komórkowy/domowy 

  

 

Адреса електронної пошти * 

(необхідна для входу в електронний 

журнал) 

Adres e-mail *(niezbędny w celu logowania się do 

dziennika elektronicznego) 

 

  

 

 

3. ЗАВЕРШЕНА ПОЧАТКОВА ШКОЛА 

 

U K O Ń C Z O N A   S Z K O Ł A   P O D S T A W O W A 

Назва початкової школи 

Nazwa szkoły podstawowej 

 

 

Адреса - Adres 

 

 

Телефон - telefon 

 

 

 

4. АНКЕТА 

ANKIETA 

 

Я віддаю перевагу вибору мови 

Preferuję wybór języka 

Провідний 

wiodący 

 

Додаткові 

dodatkowy 

 

  

Я вважаю за краще відвідувати заняття 

Preferuję uczestnictwo w zajęciach 

 

pелігії 

religii 

 

 eтики 

etyki 

 

 

Маю тривалий лікарняний від уроків 

фізкультури 

Posiadam długotrwałe zwolnienie lekarskie z 

lekcji w-f 

 

так ні 

tak/nie 

Маю досягнення на обласному етапі 

(змагання, олімпіади, чемпіонати, 

змагання тощо) 

Posiadam osiągnięcia na etapie wojewódzkim 

(konkursy, olimpiady mistrzostwa, zawody itp.)  

 

 

 

 

      
 

 

 

 

  ДОДАТКИ ДО ЗАЯВКИ: 



 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 
 

1. 2 фотографії (підписані та подані разом із заявкою) 

     2x fotografie (podpisane i złożone razem z wnioskiem) 

2. копія висновку/рішень психологчно-педагогічної консультації, якщо така є у студента 

     kopia opinii/orzeczeń z poradni psychologiczno- pedagogicznej jeżeli uczeń posiada  

3. копія/оригінал сертифіката та тестів 

     kopia/oryginał świadectwa i testów  

4. довідка лікаря медицини праці - направлення видається ЦКЗіУ при реєстрації заяви 

     orzeczenie lekarza medycyny pracy – skierowanie wydaje CKZiU podczas rejestracji wniosku 

5. декларація роботодавця про допуск на практичне професійне навчання стосується 

промислового училища І ступеня 

oświadczenie pracodawcy o przyjęciu  na praktyczną naukę zawodu dotyczy Branżowej Szkoły  

I Stopnia  

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Відповідно до статті 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо 

обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (4.5.2016 L 119 / 38 Official Journal of the European Union EN) Я хотів би повідомити вам, 

що: 

1. Адміністратором ваших персональних даних є Центр професійно-технічної та неперервної освіти у Środa Wielkopolska, тел. 612 222 444, електронна пошта: sekretariat@ckziusroda.edu.pl 

2. Зв'язатися з Уповноваженим із захисту даних можна за адресою електронної пошти: iod@lesny.com.pl 

3. Ваші персональні дані та персональні дані вашого учня оброблятимуться на підставі статті 6 (1) (c) загального положення про захист вищезазначених даних з метою виконання статутних завдань, 

визначених Законом про освіту 14 грудня 2016 р. (Вісник законів від 2017 р., ст. 59 та Закон про систему освіти від 07.09.1991 р. (Вісник законів від 2017 р., ст. 2198) з метою виконання статутних 

завдань з навчання та догляду та виховної діяльності у закладі . 

4. Ваші персональні дані та персональні дані вашого студента зберігатимуться протягом періодів, зазначених у Єдиному списку справ, затвердженому Державним архівом у Познані. 

5. Ви маєте право: вимагати від адміністратора доступу до персональних даних, право виправляти, видаляти або обмежувати обробку. 

6. Батьки/учні мають право подати скаргу до контролюючого органу, тобто до Голови Управління із захисту даних. 

7. Надання персональних даних є обов’язковою вимогою законодавства та є обов’язковою відповідно до положень вище згаданого закону про освіту.  

                                                                                                                                                                                          Директор Центру професійно-технічної та неперервної освіти м. Środa Wielkopolska 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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) informuję, 

że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej tel. 612222444, email: sekretariat@ckziusroda.edu.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem email:  iod@lesny.com.pl 
3. Dane osobowe Pani/Pana i ucznia będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit., c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie-Prawo oświatowe 

z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i 

wychowawczych w placówce.  

4. Pani/Pana i ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Poznaniu.  

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

6. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.  

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolski 
 

 

        

                                                                                                          

 

 

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

       Підписи батьків або законних опікунів                                                            Дата та підпис кандидата 

      Podpisy rodziców lub opiekunów  prawnych                                                                   Data i podpis kandydata 

mailto:sekretariat@ckziusroda.edu.pl
mailto:iod@lesny.com.pl

