
 

 

 

 

 

 

ZASADY  REKRUTACJI 

rok szkolny  2020/2021 

 

 

 

 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR 3 

W CHOSZCZNIE 

ul. Grunwaldzka 30 

 

 

 

 

 

 

www.choszczno-zs3.pl 

  

http://www.choszczno-zs3.pl/


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Choszcznie w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas 

pierwszych Szkoły Branżowej I Stopnia powołał: 

 Szkolny Punkt Informacyjny ds. rekrutacji mieszczący się w sekretariacie szkoły                          

nr tel. 95 765 7973, e-mail: choszczno.zs3@wp.pl 

 Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, 

 

PLANOWANE TYPY SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

I. DLA MŁODZIEŻY: 

1. Branżowa Szkoła I Stopnia (na podbudowie programowej szkoły 

podstawowej) - 3 letnia 

a) fryzjer - zajęcia praktyczne w naszej szkole 

b) klasa wielozawodowa  - zajęcia praktyczne w zakładach pracy 

 cukiernik, 

 elektromechanik pojazdów samochodowych,  

 elektromechanik, 

 elektryk, 

 fotograf, 

 kamieniarz, 

 kucharz, 

 lakiernik, 

 mechanik pojazdów samochodowych, 

 monter izolacji budowlanych, 

 monter konstrukcji budowlanych, 

 monter sieci i instalacji sanitarnych, 

 murarz-tynkarz, 

 piekarz, 

 rolnik, 

 sprzedawca, 

 stolarz, 

 ślusarz, 

 wędliniarz 

 

 

 



II. DLA DOROSŁYCH: 

2. Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych   - system zaoczny  

 na podbudowie Szkoły Zawodowej, Szkoły Branżowej I Stopnia, Gimnazjum – 

nauka trwa 3 lata. Absolwenci Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Zawodowej 

zostają przyjęci od razu do klasy II 

 na podbudowie ośmioletniej Szkoły Podstawowej - nauka trwa 4 lata.  

 

NAUKA W SZKOLE BRANŻOWEJ ORAZ LICEUM DLA DOROSŁYCH JEST 

CAŁKOWICIE BEZPŁATNA. 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI – SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY  : 

 

1. Termin złożenia podania i świadectwa : Kandydaci do Branżowej Szkoły I 

Stopnia składają w terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.  podanie 

o przyjęcie do klasy pierwszej oraz świadectwo ukończenia szkoły wraz z umową 

wstępną dla pracowników młodocianych w sekretariacie szkoły. 

2. Termin dostarczenia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty : 

 do 4 sierpnia 

3. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych : 

12 sierpnia 2020 r. 

4. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły : 13 sierpnia – 18 sierpnia 2020 r. 

5. Ogłoszenie wyników:  19 sierpnia 2020 r. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły branżowej1 lub druk do pobrania na stronie szkoły: 

http://choszczno-zs3.pl  

2. Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych2 lub druk do 

pobrania na stronie szkoły: http://choszczno-zs3.pl  

3. Potwierdzona kopia świadectwa/oryginał świadectwa ukończenia szkoły; 

4. Potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu    

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki; 

5. Karta zdrowia; 

6. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie); 

                                                           
1 załącznik 1 
2 załącznik 2 

http://choszczno-zs3.pl/
http://choszczno-zs3.pl/


7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu. 

 

O przyjęciu kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia decydować będą: 

 Punkty uzyskane z egzaminu ósmoklasisty 

 Punkty z przedmiotów na świadectwie 

 Punkty za aktywność społeczną 

Szczegóły: załącznik 3 

 

!!!       Kandydaci do klasy wielozawodowej  (młodociani pracownicy) są przyjmowani 

na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, niezależnie od wyniku 

egzaminu gimnazjalnego. 

 

Dnia 31 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00  Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna 

ogłosi wyniki rekrutacji uzupełniającej. 

 

 

SERDECZNIE   Z A P R A S Z A M Y 

DO  NASZEJ  SZKOŁY 

CHOSZCZNO, UL.  GRUNWALDZKA 30 

tel. 95/ 765 7973 

ZAŁĄCZNIK 3 

 



 

ZAŁĄCZNIK 1 

Choszczno, dn. ……………………… 

 

 Dyrektor 

 Zespołu Szkół Nr 3 

 ul. Grunwaldzka 30 

 73-200 Choszczno 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 

 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2020/2021 do klasy …………………… 

Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w zawodzie :  ………………………………………………. 

 

DANE KANDYDATA: 

 

………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko ucznia 

 

………………………………………………………………….. 

data urodzenia i miejsce urodzenia 

           

PESEL 

 

…………………………………………. 

imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów 

 

………………………………………….. 

kod pocztowy, miejscowość 

 

………………………………………….. 

ulica, numer domu,  mieszkania 

 

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

telefon do rodziców, telefon do ucznia 

 

Do podania załączam: 

 świadectwo ukończenia szkoły 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego 

 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie) 

 kartę zdrowia 



 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

 umowę wstępną z pracodawcą 

 

Niniejszym oświadczam, że w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły, wyrażam zgodę na wykorzystanie 

i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas zajęć dydaktycznych, konkursów 

i uroczystości szkolnych organizowanych przez Zespół Szkół Nr 3 w Choszcznie, poprzez umieszczanie zdjęć, 

filmów itp., na stronie internetowej szkoły, facebooku, tablicach ściennych i gazetkach oraz materiałach 

rekrutacyjnych, w celu informacji i promocji Szkoły. 

  

 .…….…………………………. 

  Data i podpis rodziców 

 

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 danych osobowych Rodziców oraz Uczniów jest  

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego 

ul. Sikorskiego 95, 

66-400 Gorzów Wlkp 

tel. 95 720 73 25, e-mail: zdz@zdz.gorzow.pl 

2. Dane osobowe Rodziców oraz Uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego 

rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań 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 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań 

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzania rekrutacji i realizacji obowiązku nauczania 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a w/w rozporządzenia, 

4. Dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem 

dziecka w nagłych okolicznościach, 

5. Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w szkole oraz przechowywane 

w archiwum szkolnym zgodnie z aktualnym stanem prawnym, 

6. Dane będą udostępniane tylko podmiotom współpracującym ze szkołą upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa, 

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich 

podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykreślenie dziecka z listy uczniów, 

10. W przypadku nieprzyjęcia do szkoły/niepotwierdzenia woli - podanie, kopie dokumentów oraz zdjęcia, które nie 

zostaną odebrane do dnia 31 sierpnia zostaną zniszczone. 
 

 

………………………………………   …………………………………… 

        podpis rodzica/opiekuna                      podpis kandydata 



 

ZAŁĄCZNIK 2 

Choszczno, dn. ……………………… 

 

 Dyrektor 

 Zespołu Szkół Nr 3 

 ul. Grunwaldzka 30 

 73-200 Choszczno 

 

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH 

w systemie zaocznym 

 

 

 

DANE KANDYDATA: 

………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko  

………………………………………………………………….. 

data urodzenia i miejsce urodzenia 

           

PESEL 

………………………………………….. 

kod pocztowy, miejscowość 

………………………………………….. 

ulica, numer domu,  mieszkania 

………………………………………….. 

telefon 

 

Do podania załączam: 

 świadectwo ukończenia szkoły    ……………  

 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)  …………….  
 

 

 



 

 

Niniejszym oświadczam, że w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły, wyrażam zgodę na wykorzystanie 

i upowszechnienie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas zajęć dydaktycznych, konkursów i uroczystości 

szkolnych organizowanych przez Zespół Szkół Nr 3 w Choszcznie, poprzez umieszczanie zdjęć, filmów itp., na 

stronie internetowej szkoły, facebooku, tablicach ściennych i gazetkach oraz materiałach rekrutacyjnych, w celu 

informacji i promocji Szkoły. 

 

 .…….…………………………. 

  Data i podpis  

 

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: 

11. Administratorem danych osobowych Słuchaczy jest: 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego 

ul. Sikorskiego 95, 

66-400 Gorzów Wlkp 

tel. 95 720 73 25, e-mail: zdz@zdz.gorzow.pl 

12. Dane osobowe Słuchaczy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w 

o ochronie danych w celu realizacji zadań 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 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

13. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzania rekrutacji i realizacji obowiązku 

nauczania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a w/w rozporządzenia, 

14. Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w szkole oraz przechowywane 

w archiwum szkolnym zgodnie z aktualnym stanem prawnym, 

15. Dane będą udostępniane tylko podmiotom współpracującym ze szkołą upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

16. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, 

17. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., 

18. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do 

ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykreślenie dziecka z listy uczniów, 

19. W przypadku nieprzyjęcia do szkoły/niepotwierdzenia woli - podanie, kopie dokumentów oraz zdjęcia, 

które nie zostaną odebrane do dnia 31 sierpnia zostaną zniszczone. 

 

 

 

 
……………………………………… 

podpis kandydata 

 


