
 
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6, 87 - 200 WĄBRZEŹNO 

tel./fax.: 56 6881352, tel. 56 6881673  http://zszwabrzezno.com 
 

................................................... 
           (miejscowość, data) 

 

Dyrektor  

Zespołu Szkół Zawodowych  

w Wąbrzeźnie  

 

PODANIE 

o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 

 

I. Dane osobowe kandydata do szkoły:  
 
Imię i  nazwisko  .................................................................................................................................... 

(wypełnić drukowanymi literami) 

 
 

PESEL 
 
Data i miejsce urodzenia ucznia  ............................................................................................................. 

                                                                   (dzień, miesiąc, rok, miejscowość) 
 

Imiona rodziców ...................................................................................................................................... 
 
 

Adres zamieszkania  ................................................................................................................................. 
  (kod pocztowy miejscowość, ulica, nr domu / mieszkania) 

 

.................................................................................................................................................................. 
(gmina, województwo) 

 

Ukończyłem/ukończyłam  gimnazjum w  ……………………………………………………………..................................   
 

Telefony kontaktowe: 
 

 do rodziców/prawnych opiekunów   ......................................... 
 
 do ucznia    ..................................... 

 
II. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej  ....................................................................................... 

         (typ szkoły - technikum lub zasadnicza szkoła zawodowa) 
 

 

  w zawodzie/**   ..................................................................................................................................... 
                   (zawód  zgodny z klasyfikacją  szkolnictwa  zawodowego)  
 

 
 

Wybieram języki obce z gimnazjum:                               
                                          1  ........................................................................................ 

                                                                                  (język rozszerzony)  

 
                           2. .........................................................................................  
                                                                                                   (język podstawowy) 

           



 
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6, 87 - 200 WĄBRZEŹNO 

tel./fax.: 56 6881352, tel. 56 6881673  http://zszwabrzezno.com 
 

III. Inne informacje o kandydacie 
 
1. Wypełnia kandydat: 
 

Jakie zainteresowania rozwijałeś/rozwijałaś w okresie nauki w gimnazjum?  
(np. jakie lubisz przedmioty, twoje osiągnięcia w konkursach, dodatkowe umiejętności, inne zainteresowania i pasje...)  
 

.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
2. Wypełnia rodzic/opiekun prawny  

 Czy  kandydat był badany w poradni psychologiczno-pedagogicznej :  tak / nie  

 Czy posiada opinię lub orzeczenie z poradni: tak / nie 

 Inne ważne informacje o kandydacie: ………………………………………………………………………………….... 

IV. Deklaracja  rodziców  w  sprawie  nauki  religii i WdŻwR   
 
1. Deklaruję uczestnictwo /nie deklaruję uczestnictwa/* mojego  dziecka  w  obowiązkowych 

lekcjach religii  katolickiej.                                                                                  (*zbędne skreślić) 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych ………………….……………………  

2. Deklaruję uczestnictwo /nie deklaruję uczestnictwa/* mojego  dziecka  w  obowiązkowych 

lekcjach „Wychowania  do  życia  w  rodzinie”. 

Podpis rodziców /opiekunów prawnych ……………………………………… 

Wyrażam/y  zgodę  na przetwarzanie  danych  osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.) zawartych  w podaniu, przez szkołę w związku  z procesem  

rekrutacji oraz realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych szkoły w stosunku do mojego 

dziecka oraz rozpowszechnianiu wizerunku dziecka zgodnie z potrzebami szkoły (strona internetowa, gazetka 

szkolna, kronika szkolna, prasa, telewizja, zawody sportowe, listy uczestników i laureatów konkursów). 

 

..................................................................                            ....................................................................... 
       (podpis rodziców / opiekunów prawnych )                                                               (czytelny podpis kandydata) 

       
Wymagane dokumenty: 

1. Podanie do szkoły 
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum 
3. Zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego  - oryginał  
4. 2 podpisane fotografie 
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie 
6. Zaświadczenie o udziale  w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, wolontariacie itp. 
7. Zaświadczenie od pracodawcy o możliwości  podjęcia praktycznej nauki zawodu- kandydaci do ZSZ 
**  Zawody:  

 technikum:  technik ekonomista,  technik elektronik, technik mechatronik, technik logistyk, technik hotelarstwa,  

technik handlowiec, technik mechanik, technik urządzeń sanitarnych, technik obsługi turystycznej. 

 zasadnicza szkoła zawodowa – sprzedawca, fryzjer, mechanik samochodowy, piekarz, cukiernik, stolarz, operator  

obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, kucharz, itd. 


