ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PRUSZKOWIE UL. PROMYKA 24/26

Tel. 22- 728-86-54; 22-728-27-58

fax.22- 758-66-75

…………………………………..

www.zsnr1-pruszkow.com

Pruszków, dnia …………………………..

/pieczęć gimnazjum/

……................................................
/ nazwisko i imiona kandydata/

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Proszę o przyjęcie mnie do pierwszej klasy Technikum/Szkoły Branżowej Iº *
Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26.
* niepotrzebne skreślić

Wybór szkoły:

technik mechanik

technik
teleinformatyk

technik urządzeń
i systemów
energetyki
odnawialnej

technik pojazdów
samochodowych

technik ekonomista

technik informatyk

technik ochrony
środowiska

Wybrany
i rezerwowy
kierunek
kształcenia

W Szkole Branżowej
I º**

W TECHNIKUM*

technik
budownictwa

KIERUNEK
KSZTAŁCENIA

Zawód:

* określ kolejność wyboru szkoły:
 1 - wybrany kierunek
 2 , 3 - rezerwowy kierunek kształcenia (w przypadku jeśli nie dostaniesz się na
kierunek wybrany)
* * wpisz zawód w którym chcesz się kształcić.
DANE KANDYDATA
Data i miejsce urodzenia …................................................ woj …................................
Pesel

□□□□□□□□□□□

Adres ucznia :…...........................................................................................................
...................................................................................................................................
DANE O RODZICACH
Nazwisko i imię rodziców lub opiekunów prawnych: …................................................
….................................................................................................................................
Adres :…......................................................................................................................

Telefon domowy:................................... Telefon kontaktowy:...................................

Miejsce pracy i zawód ojca: ......................................................................................................
........................................................................................ telefon ..................................................
Miejsce pracy i zawód matki: ...................................................................................................
........................................................................................ telefon ..................................................

DEKLARACJA WYBORU:
Życzę sobie, aby moje dziecko uczęszczało na zajęcia:*
 religii
 etyki
 na żadne z tych zajęć
*Właściwy wybór proszę zakreślić x

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zasadami i kryteriami przyjęcia do szkół
ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* do celów związanych z rekrutacją,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r (Dz. U. Nr133 poz.883
z późniejszymi zmianami).
W przypadku kandydata niepełnoletniego
* niepotrzebne skreślić.

.................................................
/podpis kandydata/

.................................................
/podpis rodziców lub opiekunów/

Do podania załączam:
1. 2 zdjęcia (opisane na odwrocie: imię nazwisko, data urodzenia),
2. oryginały lub poświadczone kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
po zakwalifikowaniu do przyjęcia - oryginały tych dokumentów (w terminie określonym
w zasadach rekrutacji);
3. Technikum - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie -do 14.07.2017 r.
Szkoła Branżowa Iº – umowa o prace w celu przygotowania zawodowego – do 01.09.2017r.
4. Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli kandydat taką posiada).
5. Kartę zdrowia.

