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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

1.Proszę o przyjęcie mnie do: ( właściwe zaznacz X) 
 

 Liceum ogólnokształcącego:                              Technikum:                                           Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 

□ biologiczno-chemiczno-fizyczna                           □ technikum ekonomiczne                                 □ ślusarz 

□ dziennikarsko-filmowa                                    □ technikum hotelarskie                                □ wielozawodowa: 

□ matematyczno-fizyczno-informatyczna           □ technikum logistyczne                       zawód:…………………………. 

□ językowa:  □ język angielski      □ język niemiecki  

W przypadku nie przyjęcia mnie do w/w typu szkoły proszę o przyjęcie mnie do: ……………………………………………………………………… 

 

2. Dane osobowe kandydata (wypełnić drukowanymi literami)  

 

Nazwisko……………………………………...Imię………………………….…………. Drugie imię…………………………………. 

 

Data urodzenia…………………… Miejsce urodzenia……………………………………Obywatelstwo……………………………… 
  

                                 PESEL  

 

3.Adres zamieszkania 
 

ulica i numer…………………………………………………… miejscowość…………………………………………………………… 

 

kod pocztowy ……………........................................województwo………………………………………………………………………. 
 

4. Środowisko rodzinne 

Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego)…………………………………………………………………………………………… 
 

Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego)…………………………………………………………………………………………….. 
 

Adres zamieszkania ( uzupełnić, jeśli jest inny niż kandydata)…………………………………………………..……………………………. 

 

Numer telefonu(matki):                                                           Numer telefonu(ojca): 

□ domowy:………………………………………...                □  domowy:……………………………………… 

□ komórkowy:…………………………..................                                     □  komórkowy:…………………………………... 

□ do zakładu pracy:………………………………..                     □ do zakładu pracy:……………………………… 

 

5. Do podania załączam: (właściwe zaznacz X, *niewłaściwe skreśl) 
 

□ świadectwo ukończenia szkoły ( kopia/oryginał)* 

□ zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( kopia/ oryginał)* 

□ dwa zdjęcia 

□ karta zdrowia 

□ deklaracja zgody pracodawcy o przyjęciu na  praktykę zawodową ( tylko uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej) 

□ orzeczenie Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  

□ opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej       

□ orzeczenie o niepełnosprawności ( z uwagi na stan zdrowia) 

□ inne: dyplomy, zaświadczenia potwierdzające inne osiągnięcia 
            
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki do celów rekrutacji i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania (zgodnie z ustawą o ochronie danych  

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.). 

 

 …………………………                                                           ……………………………..                                                               ……………………............................ 
       (miejscowość i data)                                                       (podpis ucznia)                                                     (podpisy rodziców/opiekunów) 

 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie wizerunku  syna/córki do celów promocyjnych szkoły ( zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawie pokrewnym z dnia 4 lutego 1994r). 

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

    (miejscowość i data)                                                            (podpis ucznia)                                                      (podpisy rodziców/opiekunów)                                         
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