
  

 

  

 

 
 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

kandydata do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 

 
I. Dane kandydata 

1 Imię 

 

Nazwisko 

Drugie imię 

 

2 Data i miejsce urodzenia 

 

 

  _   _     

 

3 PESEL 

 

           

 

Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL – seria i numer  

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

4 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania) 

5 Telefon kontaktowy kandydata 

 

 

Adres e – mail  

 

II. Dane rodziców kandydata lub prawnych opiekunów  

1 Imię i nazwisko ojca 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania) 

2 Imię i nazwisko matki 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania) 

3 Adres poczty elektronicznej i numer telefonu 

ojca e – mail: telefon: 

matki e – mail: telefon: 

 

III. Nazwa i adres szkoły podstawowej, do której uczęszczam:  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa szkoły, adres) 



  

 

IV. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej (zaznacz właściwe okienko; możesz 

zaznaczyć więcej niż jedno – wówczas numerami oznacz klasy, np. 1 – najbardziej 

preferowana, 2 – kolejna, do której chcesz kandydować w przypadku 

niewystarczającej ilości punktów rekrutacyjnych do klasy preferowanej) 

 

□ TECHNIK INFORMATYK □ TECHNIK INFORMATYK – KLASA WOJSKOWA 

□ TECHNIK MECHANIK □ TECHNIK MECHANIK – KLASA WOJSKOWA 

□ TECHNIK HANDLOWIEC □ TECHNIK HANDLOWIEC– KLASA WOJSKOWA 

□ TECHNIK LOGISTYK □ TECHNIK LOGISTYK – KLASA WOJSKOWA 

□ TECHNIK EKONOMISTA □ TECHNIK EKONOMISTA – KLASA WOJSKOWA 

□ TECHNIK SPEDYTOR □ TECHNIK SPEDYTOR – KLASA WOJSKOWA 

□ BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (praktyka u pracodawcy – do 18 lat), 
 

wybrany zawód: .......................................................................................................................... 

 

 

V. Inne szkoły, do których składam podania o przyjęcie do klasy pierwszej:  
 

 

1. ............................................................................................................................. ................................................... 

(pełna nazwa szkoły ponadpodstawowej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) 

 

2. ............................................................................................................................. ................................................... 

(pełna nazwa szkoły ponadpodstawowej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) 

 

Do wniosku dołączam: 

1. Dwa zdjęcia. 

2. Opinię wydaną przez poradnie psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do 

szkoły ponadpodstawowej. 

3. Zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem  

w celu nauki zawodu z dniem 01.09.2019 r. (dotyczy branżowej szkoły I stopnia). 

4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

5. W dniach od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. do godz. 13.00 kandydat dostarcza zaświadczenie 

lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu 

(dotyczy technikum) 

6. Zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę danych osobowych zawartych w podaniu, w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia rekrutacji do  szkoły ponadpodstawowej.  

 

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

(data i podpis kandydata)                                                                 (data i podpis rodziców / opiekunów prawnych) 


