
 

...................................................... 
(pieczęć gimnazjum) 

 

Dyrekcja 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 

w Myśliborzu 

ul. Strzelecka 51 
 

WNIOSEK 
 

Proszę o przyjęcie mnie do: 

Technikum Nr 1 w zawodzie: 

 Technik budownictwa 

 Technik drogownictwa 

 Technik architektury krajobrazu 

 Technik informatyk 

 Technik ekonomista 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych 

 Technik kelner 

 Technik hotelarstwa 

Jeśli chcesz uczestniczyć w ramach wyżej zaznaczonego Technikum w dodatkowych zajęciach 

o nachyleniu Służb Mundurowych postaw krzyżyk w prostokącie 
*
 

 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w zawodzie: 

 Kucharz 

 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych, murarz- tynkarz, piekarz, cukiernik, fryzjer, elektryk, 

ślusarz, stolarz, kamieniarz, elektromechanik, sprzedawca, mechanik pojazdów 

samochodowych, monter-elektronik, monter instalacji gazowych - klasa wielozawodowa 
 

Uwaga: Zaznacz jeden typ kierunku, w przypadku klasy wielozawodowej podkreśl wybrany zawód 

 

W przypadku nie przyjęcia mnie do klasy zaznaczonej wyżej, proszę o przyjęcie mnie do: 

...................................................................................................................................................................... 
( wpisz jeden wybrany typ kierunku, inny niż zaznaczony wyżej) 

Kandydat: 

1. Nazwisko i imię (imiona)............................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia .............................................................................................................. 
(dzień -miesiąc-rok)    ( miejscowość) 

3. PESEL:  

           

 

4. Adres stałego zameldowania i nr telefonu ucznia: 

................................................................................................................................................................ 
( kod, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania )    (nr telefonu ucznia) 

5. Nazwisko(a) i imiona rodziców(opiekunów) i nr telefonu rodziców (opiekunów) 

................................................................................................................................................................ 
(nr telefonu rodziców lub opiekunów) 

Do podania załączam: 
1) Świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

2) Kartę zdrowia i kartę szczepienia. 

3) 3 fotografie( podpisane na odwrocie) 

4) Zaświadczenia komisji konkursowej o tytule laureata (finalisty) konkursów przedmiotowych szczebla co 

najmniej wojewódzkiego. 

5) Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie 

6) Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę w celu nauki zawodu- dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

 

....................................... ...................................................  …………………..………… 
( miejscowość, data)       (podpis rodziców lub opiekunów)    ( podpis ucznia) 

 

 

 

* zaznaczają uczniowie, którzy w ramach wybranego technikum chcą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach o nachyleniu  
  Służb Mundurowym 



WYPEŁNIA WYCHOWAWCA KLASY 

1. Informacja o udziale w olimpiadach i konkursach, pełnionych funkcjach w szkole i poza nią 

oraz innych osiągnięciach ucznia: .……………………………………………………………………….. 

...................................................................................................................................................................... 

2. Informacja o predyspozycjach i zainteresowaniach ucznia: ……………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

....................................................    ................................................................ 
(podpis wychowawcy)            ( dyrektor gimnazjum) 

 

 

 

WYPEŁNIA RODZIC 

1. Dodatkowe informacje o dziecku skierowane do przyszłego wychowawcy i pedagoga szkoły: 

……………………………………………………………………………………………………..............

........................................................................................................................................................ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych do celów szkolnych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z  

późn. zm.) 

 

 

....................................... ...................................................  …………………..……………. 
( miejscowość, data)       (podpis rodziców lub opiekunów)    ( podpis ucznia) 

 

 

 

WYPEŁNIA SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNA 

 
1. Łączna liczba punktów przyznanych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną: 

………………………………… 

2. Przyjęcie niezależnie od kryteriów ................................................................................................ 
( jeżeli tak- wpisać na jakiej podstawie) 

3. Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego i orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia 

kandydata, Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna postanowiła przyjąć/ nie przyjąć: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko kandydata) 

do klasy pierwszej Technikum Nr1/ Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w zawodzie ………………… 

…………………………………………………………………………………………………………...... 

 

 

Myślibórz, dnia ................... …………...................................  ................................................... 
(pieczęć szkoły)    ( Przewodniczący Komisji) 

 

4. Informacja o przyjęciu do innej szkoły niż wybrana w pierwszej kolejności 

...................................................................................................................................................................... 
( wypełniać gdy przypadek miał miejsce, podając typ szkoły, zawód- specjalność, profil) 

 

 

Myślibórz, dnia ................... …………...................................  ................................................... 
(pieczęć szkoły)    ( Przewodniczący Komisji) 


