WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH IM. KS. ADAMA BARGIELSKIEGO

W MYSZYŃCU
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej według poniższych
preferencji (zaznacz cyframi od 1 do 3 wybrane przez siebie maksymalnie trzy oddziały
w kolejności w jakiej chciałabyś/chciałbyś się do nich dostać) :
4-letniego Liceum Ogólnokształcącego (przedmioty w zak. rozszerzonym):
Matematyka, biologia i język angielski
Matematyka, biologia i geografia

5-letniego Technikum w zawodzie:
technik informatyk – klasa mundurowa
technik ochrony środowiska
technik agrobiznesu
3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie: (wpisać nazwę

zawodu)

.…………………………………………………………..……………

DANE OSOBOWE KANDYDATA

Nazwisko
Imiona
Data urodzenia
PESEL (w przypadku braku nr

PESEL wpisać serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Telefon kontaktowy

E-mail

(wypełnić w przypadku kandydata pełnoletniego)

(wypełnić w przypadku kandydata pełnoletniego)

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Ulica

Nr domu

Miejscowość
Województwo

Kod
Powiat

Poczta

Gmina

Nr lokalu

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA

(w przypadku kandydata pełnoletniego podać tylko imiona rodziców)
MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI

OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA

Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

Adres miejsca zamieszkania

Adres miejsca zamieszkania

Nr telefonu

Nr telefonu

E-mail

E-mail

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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 1000)

podpisy rodziców/opiekunów

miejscowość, data i podpis kandydata

Załączniki:
□ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
□ zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu 8-klasisty,
□ zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu (w przypadku techników i zasadniczych szkół zawodowych),
dodatkowo w przypadku posiadania:
□ zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
□ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub opinia poradni
psychologiczno – pedagogicznej.

1. Termin składania wniosków: od 17 maja 2021 do 21 czerwca 2021 r. do godz.15:00
2. Termin składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia z egzaminu
ósmoklasisty oraz kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia, zaświadczenia od
pracodawcy o przyjęciu na praktykę: od 25 czerwca 2021 do 14 lipca 2021 do godz.
15:00,
3. Kandydaci do Technikum i Branżowej szkoły I Stopnia składają zaświadczenia o braku
przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy
w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2021 r. W szczególnych przypadkach termin można
wydłużyć maksymalnie do 24 września 2021 r.

