Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
(wypełnij drukowanymi literami)

Dane osobowe
Nazwisko

Imię

PESEL

Drugie imię

Tel. kontaktowy

E-mail

Gimnazjum z którego wywodzi się kandydat
Województwo

Powiat

Miejscowość

Gmina

Nazwa gimnazjum

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej według poniższych preferencji:
(wpisz wybrane przez siebie szkoły w kolejności w jakiej chciałbyś się do nich dostać oraz
informację o j. obcych)
pozycja

język obcy z testu
gimnazjalnego

szkoła

drugi język

1
2
3
Załączniki (zaznacz odpowiednie pola):
kandydat z orzeczeniem lub opinią PP-P
karta zdrowia
zaświadczenie lekarskie (branżowa szkoła I stopnia, technikum)

podanie o przyjęcie do internatu
3 zdjęcia

Inne informacje o kandydacie:
sierota

półsierota

wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej

Deklaracja uczęszczania na religię:
rzymskokatolicka

greckokatolicka

żadna

Podpisy rodziców/opiekunów:

Data i podpis kandydata

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzony jest nabór do następujących typów szkół:
Liceum Ogólnokształcące (4-letnie):
- ukierunkowanie obronne (kształcenie rozszerzone w zakresie WOS, j. obcego nowożytnego i geografii)
Technikum (5-letnie); w zawodzie:
- technik ekonomista
- technik agrobiznesu
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik przetwórstwa mleczarskiego
Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia); w zawodzie:
- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
- mechanik pojazdów samochodowych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- kucharz
-stolarz
Zapewniamy realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

Kwestionariusz osobowy kandydata
(wypełnij drukowanymi literami)

Dane osobowe
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Drugie imię

Miejsce urodzenia

Obywatelstwo

PESEL

Adres zamieszkania kandydata
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod

Województwo

Powiat

Nr lokalu

Poczta

Gmina

Dane matki/prawnej opiekunki kandydata

Dane ojca/prawnego opiekuna kandydata

Imię

Nazwisko

Imię

Nazwisko

Tel. Kontaktowy

Adres e-mail

Tel. Kontaktowy

Adres e-mail

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

(jeśli inny niż adres kandydata)

Ulica
Kod

(jeśli inny niż adres kandydata)

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Zakład pracy matki/opiekunki kandydata

Ulica
Kod

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Zakład pracy ojca/opiekuna kandydata

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do
szkoły. Nadto, w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym, wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez szkołę, organ prowadzący i
organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia. Przetwarzanie danych odbywać się będzie
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Podpisy rodziców/opiekunów

Data i podpis kandydata

