………………………………………………..
(nazwisko i imiona)

………………………………………………..
(adres zamieszkania)

………………………………………………..

Dyrektor

telefon do rodziców ……………….…………

Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Nowej Dębie

PESEL
Proszę o przyjęcie mnie do klasy I na rok szkolny 2018/2019*)
1. Technikum – technik ekonomista, technik informatyk, technik mechanik (specjalność: programowanie
i obsługa obrabiarek skrawających CNC), technik pojazdów samochodowych, technik technologii szkła,
technik usług fryzjerskich, technik automatyk





Jestem zainteresowany udziałem w zajęciach z zakresu wojskowości i służb mundurowych: TAK
NIE
2. Liceum ogólnokształcącego z elementami ratownictwa medycznego i promocją zdrowia.
3. Branżowej szkoły I stopnia
a) z praktyką na warsztatach szkolnych
- mechanik pojazdów samochodowych
- operator obrabiarek skrawających CNC
- operator urządzeń przemysłu szklarskiego
- ślusarz
b) klasa wielozawodowa (praktyka u pracodawcy) zawód np.: ślusarz, elektryk, hydraulik, fryzjer, murarz,
sprzedawca: …………………………………………………………………….………..
)
* Zakreśl zawód lub klasę, a w przypadku klasy wielozawodowej wpisz zawód.
Jestem absolwentem/ką Gimnazjum nr ……….. w ………………………………,
uczyłem/am się języków obcych: …………………………………………………
Dane osobowe:
1. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………
2. Imię i nazwisko matki (opiekunki prawnej) ……………………………………
3. Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego) ………………………………………
Do podania dołączam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3 fotografie (podpisane).
Skrócony odpis aktu urodzenia.
Zaświadczenie o stanie zdrowia (od lekarza rodzinnego).
Karta zdrowia.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego (oryginał wg terminu).
Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał wg terminu).
Zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (dotyczy klas wielozawodowych).

……………….…………
(podpis ucznia)
Klauzula:
Wszystkie powyżze informacje podajemy zgodnie ze stanem faktycznym. Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie
i przetwarzanie powyższych danych dla potrzeb rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie.
Wrażamy zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka, w tym wizerunku utrwalonego
na zdjęciach i filmach, a także członków rodziny w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i promocyjnej
Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie.

………….…………201…r.
Data

……………………………………….
Podpisy rodziców / opiekunów prawnych

