……………………….

……………………..

…………….

Pieczęć podłużna szkoły

miejscowość

data

………………………………………………………………………………………………
Nazwisko kandydata, pierwsze imię, drugie imię

PESEL:
Adres: ………………

……………………………….

miejscowość

………….
kod

ulica

…………………………..
poczta

………………...

..……

…………….

nr domu

nr mieszkania

………………………….
województwo

powiat

Podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół Nr 4
im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
Proszę o przyjęcie mnie do ……………………………………………………………............
(Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia)
w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu……………………………………
( zawód)

W przypadku nie przyjęcia mnie do wyżej wymienionej szkoły proszę o przyjęcie mnie do
…………………………………………………………………………………………………..
(Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia)
w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu ……………………………………
( zawód)

Proszę o przyjęcie do grupy wojskowej -

TAK

NIE

(podkreślić właściwą odpowiedź)

Do kontynuacji wybieram następujący język obcy:………………………………………….
Jako drugi język obcy wybieram język ………………………………………………………
Wybieram jako trzeci przedmiot w celu przeliczenia liczby punktów:
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa zajęć edukacyjnych)

Dane o uczniu (uczennicy)
Data urodzenia ……………………Miejsce urodzenia…………………………………………
Gmina ………………………………………Powiat …………………………………………..
Województwo (obecnie)…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna) …..……………………………………………….
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Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna) ….…………………………………………………
Nr telefonu kontaktowego …………………………………………………………………….

Dane o rodzicach (prawnych opiekunach)
Miejsce pracy i zawód ojca ……………………………………………………………………
adres ……………………………………………………………………………………
telefon domowy …………………………… tel. kom………………………………….
Miejsce pracy i zawód matki……………………………………………………………………
adres ……………………………………………………………………………………
telefon domowy …………………………… tel. kom………………………………….

Załączniki:
1. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowania wydaje sekretariat szkoły po
przyjęciu do szkoły),
2. 3 fotografie (opisane: imię, nazwisko)
3. świadectwo gimnazjalne (lub potwierdzona notarialnie kopia)
4. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

…………………………………….
(podpis rodziców (prawnych opiekunów)

……………………………...…….
(podpis kandydata)

W związku z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w niniejszym podaniu do celów rekrutacji oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauki ucznia, a
także wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku kandydata w mediach (prasa, telewizja, Internet) oraz
materiałach drukowanych w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły po przyjęciu do szkoły.
Dane podaję dobrowolnie oraz mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do moich danych oraz
ich poprawiania.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej
w Nadrożu.

……………………………………………….
podpis rodziców (prawnych opiekunów)
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