ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KCYNI
89-240 Kcynia, ul Jurczyka 3 tel./fax 052 589-37-37, www.zstkcynia.pl

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
I. Ukończyłem/am:

Gimnazjum

Szkoła Podstawowa

II. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej
………………………………………………………………………………………………….
(typ szkoły 1, wpisz wybrany, w przypadku wyboru szkoły zawodowej wpisać zawód)

III. Inne szkoły, do których składam podania o przyjęcie do klasy pierwszej
1.

…………………………………………………………………………………………….
( pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, ulica, numer, kod pocztowym, miejscowość)

2

…………………………………………………………………………………………….
( pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, ulica, numer, kod pocztowym, miejscowość)

IV. Dane osobowe kandydata do szkoły:
Imiona, nazwisko…………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów:…………………………………………………
Data i miejsce urodzenia:…………………………………………………………………
( dzień, miesiąc, rok, miejscowość)

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………….
(kod pocztowy, miejscowość, gmina, ulica, nr domu/mieszkania, województwo)

PESEL………………………………..............................................................................
Tel. kontaktowy…………………………………………………………………………
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w kwestionariuszu w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

podpisy rodziców/opiekunów

1

Liceum Ogólnokształcące
Technikum Ekonomiczne
Technikum Informatyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia

miejscowość, data i podpis kandydata

V. Załączniki:
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty.
3. Dwie podpisane fotografie.
4. Karta zdrowia.
5. Zaświadczenie o udziale w konkursach przedmiotowych.
6. Opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli uczeń takie
posiada).
7. Umowa dotycząca praktyki zawodowej u pracodawcy lub zaświadczenie
z zakładu pracy w którym odbywać się będą praktyki zawodowe ( dotyczy
branżowej szkoły I stopnia).
VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzania rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej /
ponadpodstawowej
...............................................

…..……………….

(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

(podpis kandydata)

VII. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.
Kandydat złożył dokumenty w dniu…………………………
Decyzją komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej kandydat(ka):
- został(a) przyjęty(a) do szkoły,
- nie został(a) przyjęty(a) do szkoły……………………………………………………..
(powód)

Skąd dowiedziałeś się o Zespole Szkół Technicznych w Kcyni:
o  ze strony internetowej naszej szkoły,
o  z innej strony, na której był link,
o  od znajomych,
o  z ulotki,
o  z wyszukiwarki,
o  z prasy,
o  inne, jakie?
……………………………………

