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* właściwe zaznacz znakiem [X] 
**przedmiot realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej 
***przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej  

 

 

PODANIE 

O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 

 Proszę o przyjęcie mnie do*: 

 Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych im. Jana Pawła II 
 

wybieram następujące dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym*: 

 historia***   biologia*** 
     

 geografia***   chemia*** 
     

 wiedza  o społeczeństwie***   matematyka** 
     

przedmiot uzupełniający: 
 

 edukacja pożarniczo-wojskowa   edukacja multimedialna 
     

oraz następujące dwa języki obce*: 

 język angielski  język francuski  język niemiecki 
 

w tym realizowany na poziomie rozszerzonym**:  język   ………………………………. 

 Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Jana Pawła II  
 

 Technik architektury krajobrazu   Technik elektryk 
     

 Technik informatyk   Technik mechatronik 
     
     

w przypadku przyjęcia mnie do Technikum wybieram następujące dwa języki obce*: 

 język angielski  język francuski  język niemiecki 
 

jako język obcy zawodowy wybieram: język ……………………………… 

 Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych im. Jana Pawła II  
 

 oddział wielozawodowy   elektryk 
 

w przypadku przyjęcia mnie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej wybieram następujący język obcy*: 

 język angielski    język niemiecki 
 

 

 

(pieczątka gimnazjum) 
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1. DANE OSOBOWE KANDYDATA: 

PESEL 

           

 

NAZWISKO  IMIĘ 

   

DRUGIE IMIĘ  DATA URODZENIA 

   

MIEJSCE URODZENIA   

 

NAZWISKO I IMIĘ MATKI  NAZWISKO I IMIĘ OJCA 

   

NAZWISKO I IMIĘ PRAWNEGO OPIEKUNA (JEŚLI DOTYCZY) 

 

 

2. ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA KANDYDATA: 

WOJEWÓDZTWO  POWIAT 

   

GMINA  MIEJSCOWOŚĆ 

   

ULICA, NUMER DOMU / MIESZKANIA  KOD POCZTOWY 

   

POCZTA   

   

 

3. ADRES RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

WOJEWÓDZTWO  POWIAT 

   

GMINA  MIEJSCOWOŚĆ 

   

 

ULICA, NUMER DOMU / MIESZKANIA  KOD POCZTOWY 

   

POCZTA  TELEFON KONTAKTOWY 
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4. Wybrana szkoła jest szkołą pierwszego wyboru*: 

 tak   nie 

     
5. W przypadku braku miejsc w wybranym profilu proszę o przyjęcie mnie do: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Wybieram jeden rodzaj zajęć realizowanych w ramach wychowania fizycznego: 

 zajęcia taneczne 
 (np. taniec, fitness, 

gimnastyka) 

 gry zespołowe  
(np. siatkówka, 

koszykówka) 

 aktywne formy turystyki  
(np. żeglarstwo jachtowe i 

deskowe, wycieczki 
rowerowe) 

   

Do podania załączam: 

1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum – po otrzymaniu. 

2. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – po otrzymaniu. 

3. Dwa zdjęcia. 

4. Kartę zdrowia. 

5. W przypadku młodocianych pracowników zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia 

umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 01.09.2012. 

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie w 

przypadku Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej – po otrzymaniu skierowania na 

badania. 

7. Inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   

(miejscowość, data) (podpis kandydata) (podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 
 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna 
prawnego) i wizerunku mojego dziecka w gazetkach i na tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły w zakresie działalności 
dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi 
zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054). 

   

(miejscowość, data) (podpis kandydata) (podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 
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(Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna) 

Zestawienie uzyskanych punktów: 

Egzamin gimnazjalny liczba punktów 

     część humanistyczna  

     część matematyczno-przyrodnicza  

Liczba punktów za egzamin gimnazjalny  

Punktacja za dodatkowe kryteria kwalifikacyjne  

     z tytułu ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum  

     z tytułu innych osiągnięć wyszczególnionych na świadectwie ukończenia gimnazjum  

Łączna liczba punktów  

 

Przyjęcie do szkoły poza ustalonymi kryteriami …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(jeśli tak – wpisać na jakiej podstawie) 

Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna 

postanowiła przyjąć / nie przyjąć* do klasy pierwszej …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

 
 

  

(miejscowość, data) (pieczątka szkoły) (podpis przewodniczącego komisji) 

 

 


