…………………………………………………………………….

……...…………………………
(miejscowość i data)

(nazwisko i imiona kandydata)

gmina ……………………………………………………………..

Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica w Białobrzegach
I

Proszę o przyjęcie mnie do ………………………………………………………………………….
(typ szkoły/ zawód: proszę wybrać z niżej podanych i wpisać)

1) 5 – letnie Technikum w zawodzie:
a) technik logistyk
b) technik logistyk – realizujący innowację pedagogiczną:

c)
d)
e)
f)
g)

- bezpieczeństwo publiczne (klasa policyjna),
- bezpieczeństwo narodowe (klasa wojskowa),
technik rachunkowości,
technik hotelarstwa,
technik informatyk,
technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik żywienia i usług gastronomicznych – realizujący innowację edukacyjną – „Uroda”

2) Branżowa Szkoła I stopnia w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, stolarz,
piekarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer i inne.
3) Wybieram język obcy:
a) I język obcy (kontynuacja-wiodący) …………………………………………………………..
b) II język obcy ………………………………………………………………………………........
II Szkoła drugiego wyboru ……………………………………………………………………………...
(typ szkoły/zawód)

III Dane osobowe kandydata:
1. Pierwsze imię…………………………………. Drugie imię……………………………………………
2. Nazwisko ………………………………………………………………………………………………...
3. Data urodzenia ……………………… Miejsce urodzenia ……………………………………………...
4. PESEL ……………………………………………………………………………..................................
5. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………..
6. Szkoła Podstawowa w …………………………………………………………………………………..
IV Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów:
1. Imię i nazwisko matki ………………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania (jeśli jest inny, niż ucznia) ……………………………….......................................
3. Nr tel. matki ……………………………………………………………………………………………..
4. Adres e-mail matki ………………………………………………………………………………………
5. Imię i nazwisko ojca …………………………………………………………………………………...
6. Adres zamieszkania (jeśli jest inny, niż ucznia) ……………………………….......................................
7. Nr tel. ojca ………………………………………………………………………………………………
8. Adres e-mail ojca ………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………..

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

(podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

(podpis kandydata)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku naszego dziecka w celach edukacyjnych i promocji
szkoły zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tekst jednolity: Dz.U. 2018r. poz. 1000).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis rodziców / opiekunów prawnych)

ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 fotografie (Technikum – po przyjęciu do szkoły; Branżowa Szkoła I stopnia – z wnioskiem).
Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Kandydaci odbierają skierowania na badania lekarskie
w sekretariacie uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach (zgodnie z terminarzem rekrutacji).
Zaświadczenie dotyczące przyjęcia ucznia na praktyczną naukę zawodu – do Branżowej Szkoły I stopnia.
Karta zdrowia ucznia (po przyjęciu do szkoły)
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego).
Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty (po zakończeniu roku szkolnego).

KANDYDAT WYPEŁNIA TYLKO PIERWSZĄ STRONĘ PODANIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
I Wyniki nauczania
Lp.
1.
2.
3.
4.

Przedmiot

Ocena

Język polski
Język angielski
Język …………..
Matematyka

Liczba
pkt.

Lp.

Przedmiot

Ocena

Liczba
pkt.

5.
6.
7.
8.

Chemia
Geografia
Fizyka
Biologia
Razem pkt.
II Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

III Liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne
IV Egzamin ośmioklasisty
LICZBA PUNKTÓW
Język polski
Język obcy
Matematyka
V

Łączna ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

VI Wynik testu sprawnościowego
dla kandydatów do Technikum- technik logistyk (klasa mundurowa)

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Uczeń/uczennica ……………………………………………………………………………….....
został/a przyjęty/a do klasy I – ej ………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….....
(nazwa szkoły/ zawód)

na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego uzyskując ……………. pkt.
Członkowie zespołu:
Przewodniczący
………………………………….
Komisji Rekrutacyjnej

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

……………………………………

