WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
ul. Mickiewicza 67
37-300 Leżajsk
Nazwisko
Imię / Imiona
Data urodzenia i miejsce urodzenia
Telefon ucznia
Adres zamieszkania

(ulica, nr domu, nr
mieszkania)
(miejscowośd )
(kod pocztowy, poczta,)
(gmina, powiat)
(województwo )

Adres zameldowania
(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

PESEL
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do (wpisad typ szkoły : Technikum lub Szkoła branżowa I stopnia oraz zawód)

Typ szkoły ………..………............................................................................................................................
Zawód ………………………….………..………………………………………………………...............................................……
Wybór rezerwowy I
Typ szkoły …………………………………………………………..................................................................................
Zawód ……………………………………………….……….…………………………………………………………………………….………
Wybór rezerwowy II
Typ szkoły ………………………………………………………….…….…………………........................................................
Zawód ………………………………………………….…………………………………………………….………………………….…………
Ukooczyłam/em gimnazjum w (nazwa i adres)......................................................................................
W gimnazjum uczyłam/em się języków obcych (wymienid): ..................................................................
Chcę uczyd się języków: …………………………………......................................................................................

Dodatkowe informacje
1. Liczba dzieci na utrzymaniu rodziców/prawnych opiekunów ………………………………………………..
2. Wychowuję się w rodzinie: pełnej, zastępczej, wychowanek domu dziecka, niepełnej
(w przypadku śmierci rodzica wpisz który nie żyje) ……………………………………………………………..
3. Niepełnosprawnośd kandydata: TAK / NIE (właściwe podkreśl i dołącz stosowne dokumenty).
Udzielenie powyższej informacji jest dobrowolne, jednak niezbędne dla Szkolnej Komisji
Rekrutacyjnej w przypadku ograniczonej liczby miejsc, przy równorzędnej ilości punktów
osiągniętych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Dane: rodziców / prawnych opiekunów (właściwe podkreślid):

Matka / prawny opiekun

Ojciec / prawny opiekun

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Telefon
Oświadczenie
Rodziców / prawnych opiekunów
Potwierdzam, że znana jest nam decyzja naszego dziecka o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej
i obowiązujących w niej zasadach rekrutacji.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U.
2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości , że:
 Administratorem danych jest Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku,
 dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym
opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane
wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem
szkoły,
 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym
powyżej.

Data..................................

…………………………………..……….......................................
Podpis czytelny rodzica/prawnego opiekuna

........................................................
Podpis czytelny ucznia

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

trzy zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
świadectwo ukooczenia gimnazjum,
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
karta zdrowia,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, opinia Poradni PsychologicznoPedagogicznej (jeżeli takie posiada),
zaświadczenie o udziale w konkursach i olimpiadach (minimum na poziomie powiatowym),
zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę zawodową (dotyczy zawodów: kucharz, fryzjer, piekarz, cukiernik).

Uwaga : Wymagane dokumenty prosimy wydrukowad na dwóch oddzielnych stronach i składad w foliowych koszulkach.

