
 

Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie 
73-150 Łobez, ul. Niepodległości 54, tel./fax: 91 3974349  

rekrutacja.zslobez@wp.pl;lobezlo@post.pl        
www.zslobez.pl 

Łobez, dnia ....................................... 2023 r. 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH 

Dane kandydata (zgodne z aktem urodzenia): 
 
 
            Pierwsze imię                                              Drugie imię                                                         Nazwisko 
 
 
           Data urodzenia                                            Miejsce urodzenia/województwo                                              PESEL 
 

            Adres zamieszkania                                                                                                          Gmina                                               Powiat 

Dane rodziców: 
 
 
          Ojciec: imię i nazwisko                                               Adres zamieszkania                                             

 
 
          Matka: imię i nazwisko                                              Adres zamieszkania                                               Tel. kontaktowy rodzica, e-mail 

Dane opiekunów prawnych*: 
 
 
Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa                                                         adres zamieszkania                                                        

 
 
Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa                                                         adres zamieszkania                                 Tel. kontaktowy opiekuna, e-mail 

*) nie dotyczy w przypadku sprawowania opieki przez rodziców 

 
 

 

Proszę o przyjęcie mnie** / mojego dziecka** do klasy siódmej / do klasy ósmej  

                                                    (**właściwe podkreślić)     Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. 

 

.................................................................. 
 podpis kandydata pełnoletniego  
 lub rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych we wniosku dla potrzeb rekrutacji do Zespołu Szkół im. T. 
Kościuszki w Łobzie zgodnie z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

................................................................... 
 podpis kandydata pełnoletniego  
 lub rodzica/opiekuna prawnego 
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Ważne terminy – zapamiętaj! 

Data 
 

             Rekrutacja w terminie głównym 
Od 1 do 30 czerwca 2023 r.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Do 30 czerwca 2023 r.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

6 lipca 2023 r.  
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Do 11 lipca 2023 r., do godz. 15:00 
 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w 
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej 
lub świadectwa promocyjnego – ukończenia klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły 
podstawowej. 

12 lipca 2023 r., godz. 15:00 
  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych.  

Rekrutacja uzupełniająca  

Do 17 lipca 2023 r. do godz. 15:00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Do 18 lipca 2023 r.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

25 lipca 2023 r. godz. 15:00 
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Do 28 lipca 2023 r., do godz. 15:00 
 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w 
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej 
lub świadectwa promocyjnego – ukończenia klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły 
podstawowej. 

31 lipca 2023 r., godz. 15:00 
  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych.  

 


