Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka

TECHNIKUM
w Kościanie

...........................................................
(data złożenia podania)
...........................................................
(podpis osoby przyjmującej podanie)

WNIOSEK
o przyjęcie kandydata do Technikum na rok szkolny 2017/2018
1. Dane personalne kandydata:

Szanowna Pani
mgr Małgorzata Durek
Dyrektor
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Franciszka Ratajczaka
w Kościanie

(nazwisko)
(imię – pierwsze wg aktu urodzenia)

(imię – drugie wg aktu urodzenia)

(nr ewidencyjny PESEL)
data urodzenia

miejsce urodzenia*

adres: miejscowość,
ulica/os., nr domu, nr lokalu
kod pocztowy, poczta

-

gmina
powiat
województwo
telefon domowy*
telefon komórkowy*
adres e-mail*
* Wypełnienie rubryk oznaczonych gwiazdką jest nieobowiązkowe

2. Wybieram klasę technikum:
klasa

zawód

1 TB
1 TE
1 TEL
1 TGa
1 TGe
1 TM
1 TOR

technik budownictwa
technik ekonomista
technik elektryk
technik gazownictwa
technik geodeta
technik mechanik
technik organizacji reklamy

przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

wstaw znak X
w odpowiednie
rubryce

matematyka, chemia
matematyka, geografia
matematyka, fizyka
matematyka, fizyka
matematyka, geografia
matematyka, fizyka
geografia, język angielski

W przypadku uzyskania liczby punktów, która nie pozwala na przyjęcie do wybranej klasy, decyduję się na klasę technikum
w zawodzie: 1) ............................................................. lub w następnej kolejności 2) ................................................................. .
3. Dane personalne rodziców/opiekunów prawnych (wypełniają rodzice/opiekunowie prawni):
a) ojca/opiekuna prawnego
imię i nazwisko
adres zamieszkania
telefon komórkowy/ domowy
adres e-mail
miejsce pracy*

* podanie miejsca pracy (nazwy zakładu pracy, adresu i telefonu służbowego) jest dobrowolne

a) matki/opiekuna prawnego:
imię i nazwisko
adres zamieszkania
telefon komórkowy/ domowy
adres e-mail
miejsce pracy*

* podanie miejsca pracy (nazwy zakładu pracy, adresu i telefonu służbowego) jest dobrowolne

4. Oświadczam, że moje dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach (należy wstawić znak X):
Religia  


Etyka  

.....................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

5. Wychowanie do życia w rodzinie (w przypadku rezygnacji proszę poniżej wpisać "rezygnuję"):

.....................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

6. Wpisz nazwy wybranych szkół, do których składasz dokumenty z uwzględnieniem kolejności wyboru.
Poniższą tabelę kandydat wypełnia w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
Kolejność wyboru szkoły
szkoła pierwszego
wyboru

Typ szkoły, miejscowość, zawód

szkoła drugiego
wyboru
szkoła trzeciego
wyboru

...................................................., dnia ......................................
(miejscowość)

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

...............................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej i spełnianiem
obowiązku nauki w szkole, a także na umieszczenie w mediach (prasa, Internet, TV) wizerunku mojego dziecka przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, podanie jego imienia i nazwiska oraz prezentowanie jego osiągnięć na stronie internetowej szkoły i gazetkach ściennych.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926, ze zm.).
...................................................
(podpis kandydata)

matka/ojciec/opiekun prawny/uczeń

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

Potwierdzam rezygnację ze szkoły

Potwierdzam odbiór dokumentów

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

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

.......................................................
(data, podpis)

.......................................................
(data, podpis)

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, ul. Wielichowska 43a. Pełnoletni uczeń
lub prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia mają prawo wglądu w dane osobowe ucznia i dokonywanie w nich zmian.

