
 

Kwestionariusz kandydata do kl. I     Turek, dnia .....................................................  

Nazwisko                PESEL            
 

Pierwsze 

Imię               
Drugie  

Imię             
 

Imię ojca              Nazwisko ojca  
 

Imię matki              Nazwisko matki  
 

Data 

urodzenia 

 

r 

 

r 

 

r 

 

r 
- 

 

m 

 

m 
- 

 

d 

 

d 

Miejsce 

urodzenia 
 

 

Adres zamieszkania 

kandydata 

 

 

Miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania 

Kod    -    Poczta                     
 

..............................................  ...............................................  .......................................... 
gmina     powiat     województwo 

Wybieram język: /kandydat wskazuje: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski/ 
a) I język obcy (kontynuowany z gimnazjum) .............................................................................. 

b) II język obcy…………………………….................................................................................... 

Ukończona szkoła PODSTAWOWA nr ……… w………………………………………………………………………… 
 

Numery telefonu KANDYDATA          E-mail  

 

Adres zamieszkania 

ojca/prawnego opiekuna 

 

 

Miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania 

Kod       Poczta                     
Adres zamieszkania 

matki/prawnej opiekunki 
(jeżeli jest inny niż ojca/prawnego opiekuna) 

 

 

 

Miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania 

Kod    -    Poczta                     
 

..............................................  ...............................................  .......................................... 
gmina     powiat     województwo 

Numery telefonu  
MATKI / PRAWNEJ OPIEKUNKI          
OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA          

DYREKTOR 

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

im. gen. prof. SYLWESTRA KALISKIEGO 

W TURKU 

PODANIE  O  PRZYJĘCIE  DO  SZKOŁY 
 

 

 

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej                 technikum            branżowa szkoła I stopnia    (postaw odpowiednio  znak X) 
 

w zawodzie ..................................................................................................................................................................... 
(podaj odpowiednio : typ szkoły, kierunek, specjalność, zawód) 

Jeżeli z braku miejsc nie dostanę się do wskazanej wyżej klasy proszę o przyjęcie mnie do klasy 

1) w zawodzie ...........................................................................................................................................................  

2) w zawodzie........................................................................................................................................................... 
(podaj odpowiednio : typ szkoły, kierunek, specjalność, zawód) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn.10.05.2018r. Dz. U. 2018 poz. 1000) 

 

  ...............................................              …………….…………………..          ………...................................................... 
miejscowość, data    czytelny podpis kandydata    czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

Wymagane dokumenty: 
1. 3 fotografie 

2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie /w przypadku technikum oraz w przypadku branżowej szkoły I stopnia// 

3. świadectwo ukończenia gimnazjum 

4. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

5. zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 

6. w przypadku młodocianych pracowników zaświadczenie, że kandydat będzie zatrudniony w celu nauki zawodu od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, /w przypadku branżowej szkoły I stopnia/ 

druk zaświadczenia dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły zst.net.pl 

  

podanie należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Szkoła wyboru: I II III 

 


