
Gimnazujm w …………………………

Adres zamieszkania ……. ……………………………………………………………………………………………………..

Adres rodziców / opiekunów ……………………………………………………………………tel. …………………………..

Telefon kontaktowy rodzica / opiekuna ………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy kandydata…...…..………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………… …………………………………………………

Załączniki:

1. Oryginały lub poświadczone kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu  oraz świadectwa ukończenia gimnazjum

2. Zaświadczenie lekarskie (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa)w terminie do 25.07.2016 r. 

3. Fotografie podpisane na odwrocie - 2 szt.

* początkujący, średniozaawansowany

PESEL

Imiona rodziców

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA W GĄBINIE

(typ szkoły, klasa/przedmioty rozszerzone/, zawód)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

DANE OSOBOWE KANDYDATA

………………………,dn. ……………………….2016r.

…………………………………………………………

…………………………………………………………..

……………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia

2. Język obcy wybrany* ………………………………………………………. Poziom** ………………………………………

(należy złożyć w dniach 25 - 29 kwietnia, 9 -18 maja 2016)

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2016 / 2017 do klasy pierwszej 

(typ szkoły, klasa/przedmioty rozszerzone/, zawód)

 (przed wypełnieniem podania zapoznaj się z wyjaśnieniami na odwrocie)

Nazwiska i imiona rodziców / prawnych opiekunów ………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania rekrutacyjnego i dokumentacji szkolnej (zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.2007 r.z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych)

W przypadku nie zakwalifikowania mnie do wskazanej wyżej klasy  jestem zainteresowany 

przyjęciem do:

(typ szkoły, klasa/przedmioty rozszerzone/, zawód)

Szkoła(klasa) drugiego wyboru………………………………………………………………………………….

Szkoła(klasa) trzeciego wyboru …………………………………………………………………………………………………

Wybór języków obcych (dotyczy Liceum i Technikum)

Wyrażam zgodę na wykonanie i publikowanie zdjęć z moim wizerunkiem na potrzeby promocji szkoły, co jest równoznaczne z oświadczeniem o 

posiadaniu przez szkołę praw autorskich do tych materiałów oraz zamieszczaniem ich na stronie internetowej szkoły

Nazwisko i imię (imiona) kandydata
(drukowanymi literami)

Podpis rodziców / opiekunów Podpis kandydata

(dostarczyć w dniach 24.06. w godz. 11.00 - 15.00 lub 28.06.  w godz. 8.00 - 16.00)

1. Język obcy - kontynuacja z gimnazjum (poziom zaawansowany)………………………………………………………….. 



Gimnazjalisto!

Możesz dokonać wyboru maksymalnie trzech spośród podanych poniżej klas:

Liceum Ogólnokształcące:

Technikum:

TE: technik ekonomista

TH: technik hotelarstwa

TI: technik informatyk

TK: technik pojazdów samochodowych

TS: technik urzadzeń i systemów energetyki odnawialnej

TW: technik turystyki wiejskiej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

K: mechanik pojazdów samochodowych

M: mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

D: kierowca - mechanik 

C: mechanik motocyklowy

Poziom wybranego języka obcego:
WYBIERZ: 
początkujący - jeśli nie uczyłeś się tego języka lub jego znajomość jest bardzo mała

średniozaawansowany - masz już podstawy i nie chciałbyś zaczynać od zera

LOc:   klasa pożarnicza z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka lub WOS, przedmiot wybrany      

( chemia lub fizyka)

Wybór języka obcego: oferujemy naukę języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na 

wszystkich poziomach

LOa:    klasa humanistyczno - społeczna  z przedmiotami rozszerzonymi: jęz. polski, język angielski, 

przedmiot wybrany (historia lub geografia)                 

LOb:   klasa techniczno- przyrodnicza z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka lub biologia, język 

angielski, przedmiot wybrany (geografia lub chemia lub fizyka)


