WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ CKR w STARYM LUBIEJEWIE

kandydata do klasy I w roku szkolnym 2017/2018
1.Dane osobowe kandydata
PESEL:

Nazwisko

Imię / Imiona

Data urodzenia

Miejsce urodzenia /województwo/

2. Dane adresowe kandydata
Miejsce zamieszkania /miejscowość, ulica, nr/

Gmina

Powiat

Województwo

Kod pocztowy - poczta

Telefon oraz e-mail

3. Dane adresowe rodziców
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów
prawnych /wraz z kodem i pocztą/

Imię i nazwisko matki /opiekunki prawnej/

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego/

Telefon do matki/opiekunki prawnej/, e-mail

Telefon do ojca/opiekuna prawnego/, e-mail

4. Ukończone gimnazjum
Nazwa gimnazjum/miejscowość

E-mail gimnazjum

Gmina

Powiat/województwo

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej
TECHNIKUM /BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (niepotrzebne skreślić)
Uwaga: w przypadku składania wniosku równocześnie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, należy złożyć
2 komplety dokumentów!

Zawody do wyboru w technikum: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik
żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i
systemów energetyki odnawialnej, technik agrobiznesu.
1…………………………………………………………………………………………………
/wpisać wybrany zawód / zawody w kolejności wyboru/

2.…………………………………………………………………………………………………
3.…………………………………………………………………………………………………
Zawody do wyboru w Branżowej Szkole I Stopnia: mechanik - operator pojazdów
i maszyn rolniczych, kucharz.
1…………………………………………………………………………………………………
/wpisać wybrany zawód / zawody w kolejności wyboru/

2…………………………………………………………………………………………………
Moje dziecko weźmie udział w zajęciach:
wychowanie do życia w rodzinie

tak

nie

religia/etyka

tak

nie

(niepotrzebne skreślić)

Moje dziecko zamieszka w szkolnym internacie:
tak, przez cały rok szkolny
tak, w sezonie zimowym
nie
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku (zdjęć) mojego dziecka na stronie internetowej szkoły,
profilu szkoły na Facebook’u oraz gablotach w szkole publikowanym w związku ze szkolnymi
imprezami: tak
nie

..................................................................................
/podpis rodziców lub prawnych opiekunów/
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
2 fotografie podpisane na odwrocie,
karta zdrowia,
świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki w dokumentach szkoły zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych /Dz.U.Nr 138, poz.833z późn. zmianami /.

……............................................................................
/podpis rodziców lub prawnych opiekunów/

W przypadku posiadania orzeczenia z Poradni Psychologicznej prosimy o dostarczenie dokumentów
w ciągu dwóch pierwszych tygodni nauki.

