............................................................................
(nazwisko imię, drugie imię)

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

miejsce na
zdjęcie

(kod, miejscowość)

...........................................................................
( ulica, nr domu)

..........................................................................
( gmina)

Dyrekcja
Zespołu Szkół Zawodowych
w Wolsztynie
I. Podanie o przyjęcie do szkoły.
Proszę o przyjęcie mnie do ...........................................................................................................................................
(liceum ogólnokształcącego / technikum / szkoły branżowej I stopnia / szkoły branżowej Specjalnej I stopnia)

kierunek / profil .............................................................................................................................................................
Jeżeli z braku miejsc nie dostanę się do klasy podanej wyżej proszę o przyjęcie mnie do klasy w zawodzie:
1. ..........................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
Do podania dołączam:
Technikum i liceum:

Szkoła Branżowa I Stopnia/Szkoła Branżowa Specjalna I Stop.

życiorys

Zaświadczenie od pracodawcy, że zostanie przyjęty na praktyki

karta zdrowia

karta zdrowia

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

2 fotografie (podpisane na odwrocie)

2 fotografie (podpisane na odwrocie)

świadectwo ukończenia gimnazjum

świadectwo ukończenia gimnazjum

kserokopia aktu urodzenia

kserokopia aktu urodzenia

zaświadczenia lekarza medycyny pracy

zaświadczenia lekarza medycyny pracy

........................................................
podpis ucznia

II. Dane osobowe ucznia.
Imię(imiona)

Nazwisko

Data urodzenia dd-mm-rrrr

Miejsce urodzenia

Pesel

Imię matki

telefon:
mail:
Nazwisko matki
Tel:
mail:

Adres matki
Imię ojca
Adres ojca

Nazwisko ojca
Tel:
mail:

III. Dodatkowe informację
załączam orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję lekarską
załączam orzeczenie z poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
załączam opinia z poradni Psychologicznej – Pedagogicznej
załączam zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie posiada wyżej wymienionych orzeczeń.
oświadczam, że na własną odpowiedzialność nie chcę ujawniać wyżej wymienionych
orzeczeń.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę moich danych osobowych na potrzeby
Systemu Informacji Oświatowej oraz innej dokumentacji szkolnej.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających
mój wizerunek zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz związanych
z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach.
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przeze mnie na
stronie internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę oraz w
mediach w celu informacji i promocji szkoły.
……………....................…………
……………………………………………..
(data i podpis kandydata)
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
IV. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna przy Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie na posiedzeniu
w dniu.................................................... ustaliła, że .................................................................................
w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał(a) łączną ilość punktów .........................................................
W związku z powyższym Komisja postanowiła ......... przyjąć ucznia do wybranej przez niego szkoły.
.........................................................................
(Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

WYPEŁNIA ZAKŁAD PRACY dotyczy Szkoły Branżowej I Stopnia

…………………………………
pieczątka zakładu pracy
1.

Nazwa zakładu pracy …………………………………………………………….............................………….

2.

Adres zakładu pracy …………………………………………………………….............................…………..

3.

Właściciel zakładu pracy ……………………………………………………...........................………………

4.

Osoba prowadząca szkolenie młodocianego …………………………………………..............................…...
(nazwisko i imię)
a) posiada kwalifikacje zawodowe …….…………………………………………….…...............................……
(nazwa i nr dokumentu, przez kogo wydany)
b) posiada kwalifikacje pedagogiczne ………………………………………………................................………
(nazwa i nr dokumentu, przez kogo wydany)
5. Zawód ucznia (zgodnie z umową) ……………………………………………..............................…………..
6.

Uczeń rozpoczyna (lub rozpoczął) zajęcia w zakładzie pracy w dniu ……….............................……………
(w przypadku powtarzania klasy w w/w zawodzie – niezależnie w jakiej szkole – proszę podać ilość
zaliczonych miesięcy zajęć praktycznych …………………………......................………..)

7.

Okres nauki zawodu trwa …………...............…. miesięcy i kończy się w dniu ……...........…………….

8.

NIP zakładu pracy ........................................... REGON zakładu pracy............................................................

Oświadczam, że jako pracodawca znam przepisy dotyczące szkolenia młodocianych pracowników wynikające z Kodeksu Pracy oraz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, z 2010r., poz.
1626).

………….…………..… dnia ………………..r.
(miejscowość)

…...............……………………………..
(podpis pracodawcy i pieczęć)

