
 PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ    

       (wypełnić drukowanymi literami) 

 

PESEL            

  

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2017/2018 według niżej 

przedstawionych preferencji: 

Nr 

pref 

NAZWA SZKOŁY Typ 

szkoły 

Profil /zawód Języki obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontynuacja II język 

1.      

2. 

 

 

 

 

 

   

3. 

 

 

 

 

 

   

W Zespole Szkół Ponadgimazjalnych nr 1  utworzone będą następujące typy szkół: 

a) TECHNIKUM:  zawody: technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych morskich i 

lądowych * technik żywienia i usług gastronomicznych   * technik informatyk    

* technik telekomunikacji  * technik handlowiec* kelner  *technik obsługi turystycznej  *technik 

organizacji reklamy  *technik usług fryzjerskich  

b) SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:   zawody:  * kucharz * cukiernik * piekarz *sprzedawca 

*fryzjer *stolarz 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 

 
1. Nazwisko 

………………………………… 

2. Pierwsze imię 

  ……………………………....... 

3. Drugie imię 

……………………………………………. 

4. PESEL 

………………………………… 

5. Data urodzenia 

………………………………… 

6. Miejsce urodzenia 

……………………………………………. 

7. Kod pocztowy 

………………………………… 

8. Miejscowość 

………………………………… 

9. Ulica, numer 

…………………………………………….. 

10. Telefon domowy 

……………………..………… 

11. Tel. komórkowy 

………………………………… 

12. E- mail 

…………………………………………….. 

13. Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki 

 

………………………………………………………… 

14. Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna 

 

…………………………………………………………... 

15. Adres  zamieszkania 

rodziców/ prawnych opiekunów  

 

16. Miejscowość  kod pocztowy 

 

……………………………….. 

17. Ulica i nr 

 

…………………………………………… 

18. Telefon  domowy 

 

……………………………….. 

19. Tel. komórkowy 

 

………………………………. 

20. E-mail 

 

………………………………………….. 

21. Aktualnie jestem uczniem Nazwa gimnazjum nr 

 

………………………………………………………….. 

Adres gimnazjum 

 

……………………………………………………………… 



 

Oświadczenie 
Oświadczamy, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami 

wprowadzonymi przez dyrektora placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek. Oświadczamy, że znamy i akceptujemy 

zasady oraz harmonogram rekrutacji obowiązujące w wybranych szkołach. W szczególności mamy świadomość, że wymieniona 

wyżej lista preferencji nie będzie mogła ulec zmianie poza wyznaczonymi w harmonogramie terminami.  

 

_______________________________________  _______________________________ 
        (Podpis kandydata)          (Podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

 

 

_______________________________________  _______________________________  
(pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru)           (miejscowość, data złożenia podania) 

 

 

Oświadczenie w zakresie danych osobowych 
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 ze zm.), administratorami danych są:  

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 20s, 20t, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 

1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

 

 

________________________________________   ________________________________ 
(Podpis kandydata)          (Podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PODANIA - wypełnia Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna: 
Dokumenty składane w terminie I nabór :  

II nabór :  
T/N 

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do przyjęcia laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim (§ 8 ust.8 rozporządzenia MENiS) 
 

Dokumenty potwierdzające preferencje wynikające z §10 rozporządzenia MENiS: a) sierota, kandydat z 

placówki wychowawczo-opiekuńczej, rodzina zastępcza, b) ukierunkowane i udokumentowane zdolności-

indywidualny tok nauki, c) problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia 

 

Podanie o przyznanie miejsca w internacie  

Potwierdzenie od pracodawcy o możliwości realizacji praktyki zawodowej w przypadku młodocianego 

pracownika 
 

Dodatkowe informacje o aktywności ucznia (sportowe, artystyczne, społeczne, itp.) potwierdzone 

zaświadczeniem wystawianym przez gimnazjum.  
 

kopia dokumenty składane w terminie: 

 

dokumenty składane w terminie: 

I nabór:  

II nabór:  

oryginał 

 świadectwo ukończenia gimnazjum  

 zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karta zdrowia, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych  

do kształcenia w  wybranym zawodzie. 
 

 Można dołączyć  - opinię publicznej poradni psychologicznej  

 

 ______________________________________  ______________________________  
(pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru)           (miejscowość, data złożenia podania) 

 


