WNIOSEK
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów
1. Dane osobowe kandydata do szkoły:
Imiona i nazwisko: .......................................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych: ..................................................................
..................................................................
Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................................
Numer PESEL
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Telefon kontaktowy kandydata: .................................................. email………………………..
Telefon kontaktowy rodzica / opiekuna: .........................................email………………………
Nazwa i adres ukończonej szkoły gimnazjalnej: ........................................................................
.....................................................................................................................................................
2. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej technikum w zawodzie:
(zaznacz w kolumnie wybór zawodu znakiem „X” a w kolumnie numer preferencji kolejność wyboru od 1-6)

wybór

nazwa zawodu
technik mechatronik
technik ochrony środowiska
technik ekonomista
technik informatyk
technik pojazdów samochodowych
technik logistyk

numer preferencji

3. Inne szkoły, do których składam podania o przyjęcie do klasy pierwszej:
-

.............................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres szkoły ponadgimnazjalnej)

-

.............................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres szkoły ponadgimnazjalnej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez wskazane szkoły w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

Wołów, dnia .........................

.........................................
(podpis kandydata)

............................................
(podpis rodziców / opiekunów)

4. Załączniki:
1. Kopia świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej ___________________________
2. Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego_____________________
3. Dwie fotografie _______________________________________________________
4. Opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię
specjalistyczną ________________________________________________________
5. Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe ____________________________
(laureaci, finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych)
6. Oświadczenie o wielodzietności kandydata __________________________________
7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego _______________________________
8. Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność rodziców kandydata ______________
9. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicami __________________________________
10. Dokumenty potwierdzające objęcie dziecka pieczą zastępczą ____________________
11. Zaświadczenie lekarskie _________________________________________________
12. Podanie o przyznanie miejsca w bursie _____________________________________ 
13. Inne ________________________________________________________________
(wpisać jakie)

__________________________________________________________________________
Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna
5. Wyniki rekrutacji:
Zakres egzaminu

Liczba uzyskanych
punktów

język polski
historia i wiedza o społeczeństwie
matematyka
przedmioty przyrodnicze: biologia, geografia, fizyka i chemia
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
Punkty za oceny na świadectwie klasy III z czterech przedmiotów branych pod
uwagę podczas rekrutacji do danego oddziału szkolnego
Punkty za inne osiągnięcia (ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)
Ogólna suma uzyskanych punktów

Zastosowano preferencje: ............................................................................................................
6. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna postanowiła przyjąć / nie przyjąć*
ucznia do klasy pierwszej technikum w zawodzie ..........................................................

......................................
(pieczęć szkoły)

....................................
(podpis dyrektora)

............................................
(data)

