
 

 

 

 

............................................................ ............................................................ 
(pieczęć podłużna gimnazjum) (nazwisko i imię) 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 

 IM. KS. WARCISŁAWA IV 

W SZCZECINKU 

 
 

„Kształcimy i wychowujemy efektywnie, w dobrych warunkach i w przyjemnej atmosferze, otoczeni przyjaciółmi.” 
 

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej: 

Technikum Zawodowego:....................................................................................................................................... 
(zawód) 

 

Szkoły Branżowej I Stopnia:............................................................................................................................ 
(zawód) 

 

W przypadku niezakwalifikowania się do wybranej klasy wybieram:..................................................................... 

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

Dane o kandydacie: 

Data i miejsce urodzenia: _ _ - _ _ - _ _ _ _ , ………………………....................................................................... 

PESEL            

 

Miejsce zameldowania: ............................................................................................................................................ 

Powiat: .................................................................., Gmina …………………………...................... 

Imiona rodziców : .................................................,  .......................................................... 

Dane o rodzicach kandydata: 

Miejsce pracy i zawód ojca ...................................................................................................................................... 

Miejsce pracy i zawód matki .................................................................................................................................... 

Adres rodziców (opiekuna) ...................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy .................................. Telefon kontaktowy do rodzica (opiekuna) ....................................... 

 

 

............................................................ ............................................................ 
(podpis rodziców lub opiekunów*) (podpis kandydata*) 

* Podpisanie podania oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz prowadzenia 
szkolnej strony internetowej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).  
 

Zgodnie z Art. 57 ust. 1 i ust. 3 Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej wyrażam zgodę na umieszczenie 

danych mojego dziecka/podopiecznego w Lokalnej Bazie Danych Systemu Informacji Oświatowej 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku 

 

............................................................ 
(podpis rodziców lub opiekunów) 

 



 

Dyrekcja Gimnazjum Nr ...... w .............................................................................................................................. 
(dokładny adres szkoły z kod pocztowym) 

 

stwierdza, że ......................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

w roku szkolnym 2017/18  jest uczniem klasy III.  

 

 

 

…………………………………. 
(podpis dyrektora szkoły) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

 

Deklaracja wyboru języka obcego w SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA 

(sugerowany wybór – kontynuacja nauki języka z gimnazjum) 

 

 język angielski w zakresie podstawowym

 język niemiecki w zakresie podstawowym 

 

 

............................................................ ............................................................ 
(podpis rodziców lub opiekunów) (podpis kandydata) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deklaracja wyboru języka obcego w TECHNIKUM ZAWODOWYM 

(sugerowany wybór – kontynuacja nauki języka z gimnazjum) 

 

 język angielski w zakresie rozszerzonym (drugi język - niemiecki początkujący)

 język niemiecki w zakresie rozszerzonym (drugi język – angielski początkujący) 

 

 

............................................................ ............................................................ 
(podpis rodziców lub opiekunów) (podpis kandydata) 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Obowiązkowe załączniki: 

- 3 zdjęcia dowodowe (podpisane na odwrocie), 

- kandydaci do szkół zawodowych zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w wybranym zawodzie oraz umowę o praktycznej nauce zawodu 

 

ważne!!! 

Kandydaci do klas integracyjnych obowiązkowo załączają orzeczenie z poradni pedagogiczno – psychologicznej, 

W szkole funkcjonują klasy integracyjne w oparciu o niepełnosprawność w stopniu lekkim, w przypadku 

niepełnosprawności ruchowej podania będą rozpatrywane indywidualnie 
 

 

Terminy: 

09.05 - 19.06.2018 do godz. 1500 – składanie podań do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 

22.06 - 26.06.2018 – należy dostarczyć: 

▪ świadectwo ukończenia gimnazjum 

▪ wyniki egzaminu gimnazjalnego 

▪ kartę zdrowia 

▪ ksero aktu urodzenia 

06.07.2018 – ogłoszenie wyników rekrutacji, podpisanie deklaracji woli (do 10 lipca 2018r.) 


