...........................................................................
miejscowość, data

Dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych
w Wąbrzeźnie

PODANIE
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

I. Dane kandydata do szkoły:

PESEL

Imię i nazwisko .......................................................................................................................................
Data urodzenia ...............................................

Miejsce urodzenia ............................................

dzień – miesiąc – rok

Imiona i nazwisko/a rodziców

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

Jeśli nie mieszkam z rodzicami moim opiekunem prawnym jest: ………………………………………..
Adres zamieszkania……..........................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość

ulica, numer domu/mieszkania

Telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów: matka ............................., ojciec ...................................
Ukończyłem/am gimnazjum w ....................................................... Rok ukończenia...............................
miejscowość

II. Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej
Technikum w zawodzie * .......................................................................................................................
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie ** ......................................................................................
* technikum: technik ekonomista, technik mechatronik, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik handlowiec,
technik mechanik, technik urządzeń sanitarnych, technik obsługi turystycznej.
** zasadnicza szkoła zawodowa – sprzedawca, fryzjer, mechanik samochodowy, piekarz, cukiernik, stolarz, operator obrabiarek
skrawających, mechanik - monter maszyn i urządzeń, kucharz, itd.

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6, 87 - 200 WĄBRZEŹNO
tel./fax: 56 6881352, tel. 56 6881673 www.zszwabrzezno.com

III. Inne informacje o kandydacie:
1.a Deklaruję w technikum naukę dwóch języków obcych wg poziomu zaawansowania:
poziom zaawansowany III.1

język .................................................

poziom podstawowy III.0

język ..................................................

1.b Deklaruję w szkole zasadniczej zawodowej naukę języka obcego ………………………………..
2. Zainteresowania, hobby i umiejętności kandydata .............................................................................
............................................................................................................................................................
3. Czy miałeś/aś w gimnazjum opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej:

TAK / NIE *

Czy miałeś/aś w gimnazjum orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej:

TAK / NIE *

Czy uczestniczyłeś/aś w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych? *
* podkreśl właściwą odpowiedź
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji w ZSZ w Wąbrzeźnie zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
TAK / NIE *
5. Wyrażam zgodę na publikacje imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku z imprez i uroczystości szkolnych
w szkole, na stronie internetowej szkoły, w prasie i telewizji.
TAK / NIE *

......................................................................
podpis rodzica / opiekuna

……………....................................................
podpis kandydata

Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podanie do szkoły
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego
2 podpisane fotografie
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie
Zaświadczenie od pracodawcy o możliwości podjęcia praktycznej nauki zawodu - kandydaci do ZSZ
Zaświadczenie o udziale w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, wolontariacie itp.

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6, 87 - 200 WĄBRZEŹNO
tel./fax: 56 6881352, tel. 56 6881673 www.zszwabrzezno.com

