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Opole, dnia ………………….……………….. 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………….. 

do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu ( Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy 

Politechnice Opolskiej)  w zawodzie ………………………………………..* w roku szkolnym 2021/2022 

*proszę wpisać wybrany zawód 

Proszę wypełnić elektronicznie i wydrukować 

Imię / imiona Nazwisko 

  
Data urodzenia (RRRR-MM-
DD) 

Miejsce 
urodzenia 

PESEL kandydata 
 

            
Inny dokument potwierdzający tożsamość (seria i nr paszportu) – 
wypełnić w przypadku braku PESEL  

Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów Kandydata  

Matka  Ojciec  
Adres zamieszkania rodziców i kandydata1  

Ulica  Nr domu  
Miejscowość   

Kod pocztowy  Poczta  
Gmina   

Telefony kontaktowe 
rodziców/prawnych opiekunów 

Matka  

Ojciec  

Adresy e-mail 
rodziców/prawnych opiekunów 

Matka  

Ojciec  

Wybrane szkoły ponadgimnazjalne 
w kolejności od najbardziej do 
najmniej preferowanej 

1  

2  

3  

 

Podpisując niniejszy wniosek, oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za oświadczenie 

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego oraz na umieszczenie powyższych 

danych w dokumentacji szkolnej, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000.) 

Do wniosku dołączam następujące oświadczenia, dokumenty informujące o spełnianiu kryteriów 

rekrutacyjnych: 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 



 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna  ……………………………..…………………………………………….. 
 

1 art. 25, art. 26 Kodeksu Cywilnego Rozdział II Miejsce Zamieszkania 
Art. 25 

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa  z zamiarem stałego pobytu 

Art. 26 

§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu 

wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest 

u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa 

sąd opiekuńczy. 

 

Zawody w Branżowej Szkoły I stopnia w Opolu ( Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej) : 

o  fryzjer (514101),  FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich 

o magazynier- logistyk (432106) AU.22. Obsługa magazynów 

o kierowca -mechanik (832201) AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego 

o mechanik pojazdów samochodowych (723103), MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

o elektromechanik pojazdów samochodowych (741203),  MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów 

 pojazdów samochodowych 

o lakiernik  samochodowy (713203), MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych 

o blacharz samochodowy (721306), MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 

o mechanik motocyklowy (723107),  MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych 

o monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905), BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych 

 i wykończeniowych 

o kucharz (512001), HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań 

o cukiernik (751201), SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych 

o piekarz (751204), SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich 

o przetwórca mięsa (751108), SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 

o kelner (513101), HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich 

o pracownik obsługi hotelowej (962907), HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

o drukarz offsetowy (732210), PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych 

o kamieniarz (711301), BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich 

o kominiarz (713303),  BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich  

o elektryk (741103), ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 

o elektromechanik (741201), ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 

o murarz- tynkarz (711204), BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

o stolarz (752205), DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych 

o tapicer (753402), DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 

o krawiec (753105), MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 

o kowal (722101), MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich 

o ślusarz (722204), MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

o sprzedawca (522301), HAN.01. Prowadzenie sprzedaży  

o monter sieci i instalacji  sanitarnych (712618), BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci 

 oraz instalacji sanitarnych 

o betoniarz-zbrojarz (711402), BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 

o blacharz (721301), MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych 

o dekarz (712101), BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich 

o cieśla (711501), BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich 



 

o mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

o operator obrabiarek skrawających (722307) MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających 

o fotograf ( 343101) AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 

o inny zawód …............................................................................................... ..........................................................................................  

 

 

 


