WNIOSEK O PRZYJĘCIE
DO ZESPOŁU SZKÓŁ POWIATOWYCH W KADZIDLE
w roku szkolnym 2021/2022
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej według poniższych
preferencji (zaznacz cyframi od 1 do 3 wybrane przez siebie maksymalnie trzy oddziały
w kolejności w jakiej chciałabyś/chciałbyś się do nich dostać) :
1. Liceum Ogólnokształcącego o profilu:
Klasa służb mundurowych z elementami ratownictwa medycznego

2. Technikum w zawodzie:
1) Technik agrobiznesu z pozyskiwaniem środków unijnych,

2) Technik technologii żywności z dietetyką i fitnesem,
3) Technik handlowiec z innowacją prowadzenie sklepu internetowego.

3. Branżowej szkoły I stopnia:
.……………...............................………………………
……………………….................................…………….
……………………...................................……………….

Dane kandydata :
1. Imię/imiona i nazwisko ……………..……………………….......……………………......
2. Data i miejsce urodzenia ..………………………………….........…………….....……….
3. PESEL …………………………………………………………………………………..…
(w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

4. Adres miejsca zamieszkania:
miejscowość …………………..…kod pocztowy……………poczta…………........….….
ulica ……………………………………numer domu/ mieszkania…………….........……
gmina……….…..……………… powiat ....................................…………….……..……..
nr tel. kandydata ................................................ e-mail .......................................................
Dane rodziców/prawnych opiekunów *
1. Imię/imiona i nazwisko matki ……………..………………….……...........……………..…
Adres miejsca zamieszkania:
miejscowość …………………..…kod pocztowy……….........……poczta…………….….
1

ulica ……………………………………numer domu/ mieszkania…………………
Numer telefonu matki ……………………………………………………….............
i adres poczty elektronicznej ………………………………………………………….
2. Imię/imiona i nazwisko ojca ……………..……………………………………….….
Adres miejsca zamieszkania :
miejscowość …………………..…kod pocztowy……………poczta…………….….
ulica ……………………………………numer domu/ mieszkania…………………
Numer telefonu ojca ………………………..………………………………..............
i adres poczty elektronicznej …………………………………………………….……
Oświadczenie wnioskodawcy/wnioskodawców:
1. Oświadczam, że podane we wniosku
są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1
2. Niezwłocznie
powiadomię
Dyrektora
we wniosku i załącznikach do wniosku.

Kadzidło, .…………………………

oraz
szkoły

załącznikach
o

zmianie

do

wniosku

danych

dane

zawartych

Podpis kandydata ...........................................................

(data)

Podpis :……………….……………………………………
Podpis :……………..……………………………..…….…
czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych/
osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem/pełnoletniego kandydata

Załączniki do wniosku:
1.
2.
3.
4.

5.

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
dwa zdjęcia,
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
lub ponad wojewódzkim,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub opinia poradni psychologiczno –pedagogicznej.

*podkreślić właściwe
1 Zgodnie z art.233 par.1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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