
Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego

ROK SZKOLNY 2022/2023

WOJSKOWA SZKOŁA ŚREDNIA 

im. Zawiszy Czarnego 
Liceum Ogólnokształcące / Technikum

Pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica 
Mail: rekrutacja  @wsszc.pl     

Strona internetowa: www.wsszc.pl

Wypełnia szkoła

Data złożenia
wniosku

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
A Wybór szkoły i klasy  

Lista pierwszego wyboru preferencji do klasy w WOJSKOWA SZKOŁA ŚREDNIA im. Zawiszy Czarnego :

W drugiej kolejności wybieram szkołę oraz klasę:

Dane osobowe kandydata:
DANE IDENTYFIKACYJNE

IMIONA

NAZWISKO

TELEFON

ADRES E-MAIL

PESEL
w przypadku braku nr PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

OBYWATELSTWO

DATA I MIEJSCE

URODZENIA
data urodzenia miejscowość urodzenia

      ADRES ZAMIESZKANIA I DO KORESPONDENCJI

MIEJSCOWOŚĆ POCZTA

ULICA (nr domu i mieszkania) GMINA

1

Technikum logistyczne Technikum informatyczneLiceum ogólnokształcące

mailto:rekrutacja@wsszc.pl
http://www.wsszc.pl/
mailto:rekrutacja@wsszc.pl


Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego

KOD POCZTOWY WOJEWÓDZTWO

ADRES E-MAIL 

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH

matka (opiekun prawny) ojciec (opiekun prawny)

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

ADRES E-MAIL

ADRES
ZAMIESZKANIA

B Język obcy, którego obowiązkowo uczyłam (em) się w szkole podstawowej:

C Jestem zainteresowany korzystaniem z Internatu szkoły:

   

(Wybór opcji szkoły wraz z internatem – daje dodatkowo 20 pkt. w ramach rekrutacji)

D Osiągnięcia w środowisku szkolnym (olimpiady, konkursy, zawody sportowe, hobby, inne zainteresowania): 

E Informację o szkole zdobyłam/em z: 

                

inne:
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TAK NIE

wyszukiwarka Google dni otwarte radio / TV od znajomych/ rówieśnikówFacebook
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F (Opcjonalnie) Nazwisko i imię kandydata, którego przyprowadziłam/em i złożył podanie do szkoły:

G Oświadczenia dotyczące treści wniosku

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  Wyrażamy zgodę, na przetwarzanie podanych danych
osobowych w ramach realizacji procedury rekrutacyjnej związanej z naborem do Wojskowej Szkoły Średniej im. Zawiszy
Czarnego – Liceum Ogólnokształcące / Technikum.

                        …………………………………………………………………………………                                                              …………………………………………………………………………………
                                       (podpis rodzica / opiekuna prawnego )                                        oraz                                                               (podpis kandydata)
 

H Informacje dotyczące danych osobowych kandydata do szkoły i jego opiekunów prawnych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) 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 (zwanego dalej - RODO) oraz  Rozdział 6 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz.
996 z późn. zm.).  Administratorem przetwarzanych danych jest  Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego -  Liceum Ogólnokształcące /
Technikum, ul. Plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica, tel. +48 693 849 466, Mail: sekretariat@wsszc.pl .
Dane osobowe kandydatów i ich opiekunów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego przechowywane będą nie dłużej niż do końca
okresu uczęszczania do Szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do Wojskowej Szkoły Średniej im. Zawiszy Czarnego są przechowywane
przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało
zakończone prawomocnym wyrokiem. 
Przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  treści  danych  osobowych, prawo  ich  sprostowania  lub  usunięcia.  Ponadto  przysługuje  mi  prawo
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

                        ………………………………………………………… …………………………………………………………
                        (podpis rodzica / opiekuna prawnego )                                                oraz                                                          (podpis kandydata)

                                 …………………………………………………………
                                           (miejscowość i data)

Załączniki:

1 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

2 zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 

3 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady / konkursu przedmiotowego,*

4 opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,*

5 inne dokumenty dotyczące osiągnięć ucznia,*

6 3 zdjęcia legitymacyjne,

7 karta zdrowia.

* załącznik opcjonalny
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Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przygotowania Wojskowego

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. oraz Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. oraz 
Zarządzenia nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku składam wniosek o przyjęcie do 

Oddziału Przygotowania Wojskowego mojego syna/mojej córki  

i udziału mojego dziecka w obowiązkowym teście sprawnościowym.                        (Nazwisko, imię kandydata)

Data i czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego: ……………………………………………………………………………………

Należy pamiętać o uiszczeniu jednorazowej opłaty rekrutacyjnej w przeciągu 24h od przesłania/przekazania podania 

Jej wysokość i opis podany jest na stronie internetowej: www.wsszc.pl/oplata

Nr konta bankowego: 82 1140 2004 0000 3902 8241 9766 mBank

WSSZC, Pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica
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WYPEŁNIA SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA
I Punktacja kandydata

Punktacja za egzamin ósmoklasisty: Liczba punktów

- język polski

- matematyka

- wybrany przedmiot (historia, biologia, chemia, fizyka lub geografia)

- język obcy nowożytny

Liczba punktów za egzamin ósmoklasisty

Punktacja za świadectwo: Liczba punktów

- z tytułu ocen na świadectwie
(język polski, matematyka, język obcy, *historia, w-f lub **informatyka)
- z tytułu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

- z tytułu innych szczególnych osiągnięć wyszczególnionych na świadectwie 
szkolnym (wskazanych w Zarządzeniu Kuratora Oświaty)
- z tytułu aktywności na rzecz innych ludzi

Liczba punktów za egzamin dodatkowe kryteria kwalifikacyjne

Punktacja za dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:  Liczba punktów

Wybór szkoły wraz z Internatem

Test sprawnościowy

Inne dodatkowe kryteria

Liczba punktów za egzamin dodatkowe kryteria kwalifikacyjne

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW

J Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja Rekrutacyjna postanowiła:

                                                                  
do klasy pierwszej

                                                              

                              (miejscowość i data)                                                                 (stempel szkoły)                                                            (Przewodniczący Komisji)
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