
 Wniosek do Dyrekcji  
Niepublicznej Szkoły Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie 

84-200 Wejherowo; ul. Kalwaryjska 3                                                        www.szkoła.cechwejherowo.pl; tel. 58-672-44-87 

UWAGA: WSZYSTKIE DANE PROSIMY WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM !! 

2023/2024 Wejherowo, 
dnia: 

 
 

Informacje na temat 
przetwarzania danych 

osobowych: 

 
 
 

Nazwisko i 
imię:  

 
 
 

Adres 
zamieszkania: 

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej w roku szkolnym 
2023/2024 do Branżowej Szkoły I Stopnia 

*wstaw znak „X” w odpowiednią kratkę przy wybranym zawodzie 

 
 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   

 
 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   

 
 

BLACHARZ SAMOCHODOWY   

 
 

STOLARZ  NOWE ZAWODY 
OD WRZEŚNIA 2023 R.  

 

TAPICER  

 
 

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH   

 
 

MURARZ – TYNKARZ  
 

BETONIARZ-ZBROJARZ 

 
 

ŚLUSARZ  
 

CIEŚLA 

 
 

DEKARZ  
 

KELNER 

 
 

FRYZJER  
 

MONTER KONSTURUKCJI BUDOWLANYCH 

 
 

KUCHARZ  
 

MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNKACYJNYCH 

 
 

SPRZEDAWCA  
 

MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ 

 
 

CUKIERNIK   

 
 

PIEKARZ   

 
 

PRZETWÓRCA MIĘSA   

 
 

ZŁOTNIK – JUBILER   

 
 

ELEKTRYK   

 
 

MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ   

 
 

MONTER ZABUDOWY, ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W    
BUDOWNICTWIE 

  

 
 

KRAWIEC   

 
 

LAKIERNIK SAMOCHODOWY   

Deklaracja przyjęcia ucznia na praktyczną 
naukę zawodu 

 

Zobowiązuję się przyjąć wymienionego kandydata do branżowej szkoły I stopnia w zaznaczonym zawodzie od dnia 1 września 2023 roku, na 
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

Nazwisko i imię oraz dokumenty potwierdzające 
posiadanie kwalifikacji pedagogicznych: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i numer dokumentu, kurs pedagogiczny nr) 

i zawodowych do szkolenia młodocianych: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i numer dokumentu, kurs mistrza nr) 

Dane zakładu pracy: 
NIP: 

REGON: 

Telefon do zakładu pracy:  

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

  (miejscowość, data)                                                                                                                   (pieczęć i podpis pracodawcy) 
 



  
 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO NIEPUBLICZNEJ 

SZKOŁY RZEMIOSŁA IM. ŚW. JÓZEFA W WEJHEROWIE 

84-200 Wejherowo; ul. Kalwaryjska 3                                                             www.szkoła.cechwejherowo.pl; tel. 58-672-44-87 

UWAGA: WSZYSTKIE DANE PROSIMY WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM !! 

Rok szkolny: 2023/2024 
Nazwisko: 

 
 

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

I Imię: 
.................................................................................. 

II Imię: 
 
 
.......................................................................................... 

e-mail ucznia: 
.................................................................................. 

Tel. ucznia: 
.......................................................................................... 

Data urodzenia: 

 

          

     Dzień              Miesiąc                          Rok 

Numer 
PESEL: 

              

 

Miejsce 
urodzenia: 

.................................................................................. 
Województwo: 

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

Adres 
zamieszkania 
kandydata/ 
rodziców/ 
opiekunów 
prawnych 

Miejscowość: 

……............................. 

 

 

      

Kod pocztowy 

Poczta: 

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

Ulica: 
................................................. 

Numer domu: 
....... 

Numer 
mieszk
ania: ........ 

Gmina: 
................... 

Dane OJCA: Imię: 
…………................................... 

Nazwisko: 
................................ 

Telefon 
kontaktowy: ....................................... 

Dane MATKI: Imię: 
................................................. 

Nazwisko: 
................................ 

Telefon 
kontaktowy: ....................................... 

Dane 
OPIEKUNA: 

Imię: 
................................................. 

Nazwisko: 
................................ 

Telefon 
kontaktowy: ....................................... 

 
 
 
 
 
 
Informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Pana/Pani  oraz Państwa dziecka jest Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie          
z siedzibą przy ul. Kalwaryjskiej 3, 84-200 Wejherowo, 

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów rekrutacji i realizacji obowiązku nauki, 
3) Dane osobowe będą przetwarzane w związku z rekrutacja i realizacją obowiązku nauki, 
4) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą przetwarzania jest 

wyrażona przez Państwa zgoda), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

5) Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie szkoły pod adresem: www.szkola.cechwejherowo.pl 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojej córki/mojego syna wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek 
techniką na wszelkich nośnikach w postaci fotografii przez Niepubliczną Szkołę Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie z siedzibą w 84-200 
Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3, w calach promocyjnych oraz budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły.  
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
Dla potrzeb promocyjnych mojej córki/mojego syna wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania 
i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem powstających na potrzeby 
promocji oraz w celach informacyjnych.  
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie Niepublicznej Szkoły 
Rzemiosła w Wejherowie oraz portalu społecznościowym Facebook.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych, banerach  i 
plakatach oraz gazetkach szkolnych. Mojej córki / Mojego syna wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać 
w inny sposób moich dóbr osobistych. 
Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.szkola.cechwejherowo.pl 
 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                 data               podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

http://www.szkola.cechwejherowo.pl/doc/dokumenty_menu/Klauzule.pdf
http://www.szkola.cechwejherowo.pl/doc/dokumenty_menu/Klauzule.pdf

