
Kłodzko Szkoła Przedsiębiorczości 
57-300 Kłodzko, ul. Szkolna 8, sekretariat uczniowski – p. 216 

nr tel.: 74 867 20 69, e-mail: sekretariat.ksp@onet.eu 

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia w Kłodzku 

w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Dyrektor 

Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości 

57-300 Kłodzko, ul. Szkolna 8 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko kandydata:  ______________________________ 

2. Data urodzenia kandydata:   ______________________________ 

3. Miejsce urodzenia kandydata:   ______________________________ 

4. Numer PESEL kandydata:   ______________________________ 

5. Imiona i nazwiska rodziców kandydata: 

____________________________________________________________ 

6. Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata: 

____________________________________________________________ 

7. Adres miejsca zamieszkania kandydata: 

____________________________________________________________ 

8. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata: 

____________________________________________________________ 

 

Proszę o przyjęcie mnie na semestr pierwszy 

Branżowej Szkoły II Stopnia w zawodzie: 

 

1 technik pojazdów samochodowych   

2 technik usług fryzjerskich   

3 technik żywienia i usług gastronomicznych   

 

  



Kłodzko Szkoła Przedsiębiorczości 
57-300 Kłodzko, ul. Szkolna 8, sekretariat uczniowski – p. 216 

nr tel.: 74 867 20 69, e-mail: sekretariat.ksp@onet.eu 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości; 57-300 

Kłodzko, ul. Szkolna 8; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@koptyra.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku; 

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami wyżej wymienionej Ustawy; 

5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, w pozostałym zakresie 

jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia czynności przez 

Administratora. 

 

______________________________ ______________________________ 

(podpis kandydata) (podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

 

______________________________ 

(miejscowość, data) 

 

Ostateczne ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły nastąpi 22 lipca 

2021 roku o godzinie 10.00. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia są zobowiązani, w terminie od 23 

lipca (godzina 10.00) do 30 lipca (godzina 15.00), złożyć: 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły 

zawodowej (o ile nie został złożony wcześniej), 

 w przypadku absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej oryginał zaświadczenia o zawodzie 

nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia (o ile nie został złożony 

wcześniej), 

 inne, wskazane na następnej stronie dokumenty. 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, po złożeniu wyżej 

wymienionych dokumentów, nastąpi 02 sierpnia o godzinie 10.00. 

  

mailto:iod@koptyra.pl


Kłodzko Szkoła Przedsiębiorczości 
57-300 Kłodzko, ul. Szkolna 8, sekretariat uczniowski – p. 216 

nr tel.: 74 867 20 69, e-mail: sekretariat.ksp@onet.eu 

Wymagane dokumenty i terminarz ich składania 

  
Termin 

złożenia 

1. Wniosek o przyjęcie do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości □ 17V – 21VI 

2. Oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej (do dnia 14 lipca może być kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia) 

□ 17V – 30VII 

3. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub Zasadniczej 

Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w 

zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia (do dnia 14 lipca może być kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia) 

□ 17V – 30VII 

4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (jeśli dotyczy – z klauzulą „Jestem 

świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”) 
□ 17V – 14VII 

5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (jeśli dotyczy – oryginał*) 

□ 17V – 14VII 

6. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (jeśli dotyczy – oryginał*) 

□ 17V – 14VII 

7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeśli dotyczy – oryginał*) □ 17V – 14VII 

8. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim (jeśli dotyczy – oryginał*) 

□ 17V – 14VII 

9. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu (druk do pobrania w p. 216) 
□ 17V – 30VII 

10. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – 

w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły w zawodzie technik 

pojazdów samochodowych 

□ 17V – 30VII 

11. Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z 

problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej (jeśli dotyczy – oryginał*) 

□ 17V – 14VII 

12. Kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia □ 17V – 30VII 

13. Dwie fotografie kandydata (podpisane ołówkiem na odwrocie) □ 17V – 30VII 
* - może być kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata lub pełnoletniego 
kandydata 

  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-02-2020&qplikid=4186#P4186A7


Kłodzko Szkoła Przedsiębiorczości 
57-300 Kłodzko, ul. Szkolna 8, sekretariat uczniowski – p. 216 

nr tel.: 74 867 20 69, e-mail: sekretariat.ksp@onet.eu 

Wyniki rekrutacji oraz decyzja komisji rekrutacyjnej 

(wypełnia komisja rekrutacyjna) 

 

 
Liczba uzyskanych 

punktów 

punkty za oceny wymienione na świadectwie ukończenia Branżowej 
Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej z języka polskiego, 

matematyki, języka obcego nowożytnego oraz informatyki  
 

punkty za świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej z wyróżnieniem 

 

punkty za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 
ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej 
 

punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW  

 

Uwagi komisji rekrutacyjnej: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

DECYZJA: 

Komisja rekrutacyjna postanowiła przyjąć / nie przyjmować* kandydata na semestr 

pierwszy w zawodzie technik ______________________________. 

 

 

 

______________________________ 

(pieczęć szkoły ponadpodstawowej) 

______________________________ 

(pieczęć i podpis dyrektora) 

______________________________ 

(data) 

 

* - niepotrzebne skreślić 


