
         …………………………………………………….... 

pieczątka gimnazjum                    miejscowośd, data 
 

DYREKCJA 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w ZŁOTOWIE 

SZKOŁA ul. 8 MARCA 5, 77-400 Złotów 
 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 
 

Proszę o przyjęcie mnie do ………….………..klasy w roku szkolnym 2018/2019 

TECHNIKUM  4-letniego w zawodzie: 

*Technik żywienia i usług gastronomicznych 

*Technik rolnik 
 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 3-letnia w zawodzie: 

*Kucharz 

*Rolnik 
 

*podkreśl swój wybór 
 

Dane ucznia: 
 

imiona: …………………………………………………………………….. nazwisko: ……………………………………………………….. 
 

imiona rodziców: ……………………………………………………… data urodzenia: ………………………………………………. 
 

miejsce urodzenia: …………………………………….……………….. woj. ……………………………………………………………… 
 

adres zamieszkania: ul. …………………………………………………….…………… nr domu: …………. mieszk. ………….. 
 

miejscowośd: ………………………………………………… kod pocztowy: ………………… poczta: ……………………………. 
 

gmina: …………………………………………… 

PESEL:  
 

 
          

 

numer telefonu ucznia: …………………………………………………………………… 
 

Dane ojca ( opiekuna prawnego ): 
 

imię: ………………………………….… nazwisko: ………………………………………… tel. …………………………………………… 
 

adres zamieszkania: ul. …………………………………………………….…………… nr domu: …………. mieszk. ………….. 
 

miejscowośd: ………………………………………………… kod pocztowy: ………………… poczta: ……………………………. 
 

gmina: …………………………………………… 
 

Dane matki ( opiekuna prawnego ): 
 

imię: ……………………………………. nazwisko: ……………………………………….… tel. ………………………………………… 
 

adres zamieszkania: ul. …………………………………………………….…………… nr domu: …………. mieszk. ………….. 
 

miejscowośd: ………………………………………………… kod pocztowy: ………………… poczta: ……………………………. 
 

gmina: …………………………………………… 



Ukooczone gimnazjum: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
                       pełna nazwa gimnazjum 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
adres gimnazjum: ulica, kod, miejscowośd 
 

Nauka języków obcych w gimnazjum ( podad według stopnia zaawansowania ) 
 

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

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

Odległośd do szkoły w kilometrach: ……………………… 

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

                                                                                                                                                                  podpis ucznia 

 

 

…………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                  podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach: 

 
1. religia   

 wyrażam zgodę*            nie wyrażam zgody*    
…………………………………………………………………………… 

     podpis rodziców/opiekunów prawnych 

2. wychowanie do życia w rodzinie 

 wyrażam zgodę*            nie wyrażam zgody*     
…………………………………………………………………………… 

                  podpis rodziców/opiekunów prawnych 

*niepotrzebne skreślid 

 
 

W związku z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z rekrutacją, nauką w szkole oraz do celów SIO  

(System Informacji Oświatowej) i na obsługę danych przez Internet ( i-dziennik, i-sekretariat ). 
 
 

…………………………….…………………………………………… 

                                                                                                                                                                    data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie przez CKZiU szkoła przy ul. 8 Marca 5 w Złotowie 

danych osobowych mojego syna / córki* w celu publikacji na szkolnej stronie www, stronie Facebook i w 

lokalnych mediach osiągnięd i wyróżnieo uczniów, rankingów uczniów wzorowych, zdjęd i opisów 

uroczystości szkolnych  i pozaszkolnych.  
 

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

      data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

* niepotrzebne skreślid 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x4,5 cm, 

2. świadectwo ukooczenia gimnazjum, 

3. zaświadczenie z wynikami testu gimnazjalnego z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 


