
 
         Nowy Tomyśl, dnia…………….....................................  

         

        DYREKCJA  

        ZESPOŁU SZKÓŁ  

        ZAWODOWYCH I LICEALNYCH  

        im. dra Kazimierza Hołogi  

        w NOWYM TOMYŚLU  

        os. PÓŁNOC 37  

 

    PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY  
   Proszę o przyjęcie mnie do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 

  
 w zawodzie:………………………………………………………………………………………………………...  
 

 język obcy: wiodący –  …………………………...…. 
 

 DANE UCZNIA:  
 

 NAZWISKO ……………………………………………………………………………………………………….  
 

 IMIĘ - ……………………………………………………………………………………………………………...  
 

 PESEL - …………………………………………….. DATA URODZENIA …………………………………....  
 

 MIEJSCE URODZENIA …………………………….............................................................................................  
 

 DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA:  

 

 ULICA…………………………………….. nr domu - ……………. nr mieszkania - ………………...................  
 

 MIEJSCOWOŚĆ - ………………………………… KOD POCZTOWY - ………………………………………  
 

 NUMER TELEFONU (ucznia) - ……………………………………………………………...  
          

         ………………………………………………………….. 
           (własnoręczny podpis)  

 

 

  DANE OJCA        DANE MATKI  
 

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

  (imię i nazwisko)        (imię i nazwisko)  

 

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

  (adres zamieszkania)       (adres zamieszkania)  

 

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

  (telefon kontaktowy)       (telefon kontaktowy)  

 

 DANE ZAKŁADU PRACY (wypełnia zakład pracy)  
 Przygotowanie zawodowe w/w ucznia będzie odbywało się od dnia ……………………………………...................................  
 

 NAZWA ZAKŁADU PRACY - ……………………………………………………………………………....................  
 

 DOKŁADNY ADRES - …………………………………………………… TELEFON - ………………………….......  
 

 NIP - ……………………………………………… REGON - …………………………………………….....................  

 

 DANE DOTYCZĄCE INSTRUKTORA:  
 …………………………………………………………………………………………………………………………….  
 (nazwisko i imię szkolącego)  

 …………………………………………………………………………………………………………………. ………...  
 (posiadający kwalifikacje zawodowe – nazwa i nr dokumentu kwalifikacyjnego; przez kogo wydany)  

 …………………………………………………………………………………………………………………………….  
 (przygotowanie pedagogiczne – nr dokumentu, przez kogo wydany)  

 …………………………………………………………………………………………………………………………….  
 (inne kursy doskonalące)  

 …………………………………………………………………………………………………………………………….  
 (przynależność do cechu)  

 Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. 
 nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)  

 

 
         ……………………………………………….  

         (data, podpis i pieczęć zakładu pracy)  



 Do podania należy dołączyć:  

 świadectwo ukończenia gimnazjum  

 zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego wydane przez OKE  

 dwa zdjęcia o formacie 30 x 42 mm,  

 orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli zostało wydane),  

 dyplomy stwierdzające osiągnięcia szkolne, sportowe itp. (jeżeli zostały uzyskane),  

 inne dokumenty (wymień jakie) ……………………………………………………………………….…...  

 

 

      OŚWIADCZENIE  

    zgody na przetwarzanie danych osobowych  
 dotyczy uczennicy/ucznia  

 …………………………………  

 imię i nazwisko  

 Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:  

    danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego)  

    wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie Internetowej naszej 

 szkoły przez Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi, os. Północ 37,  

 64 – 300 Nowy Tomyśl w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie  

 z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi 

 zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r.  

 (z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły  

 i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

 rodzajów tej  dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

 z dnia 27sierpnia 2001 r. ( z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

 uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych 

 (Dz. U. nr 97, poz. 1054).  

 

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

 miejscowość, data       podpis rodzica (opiekuna prawnego)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 DECYZJA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ  
 

  Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych  

 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu na podstawie postępowania kwalifikacyjnego stwierdza, że:  

 

1. Kandydat otrzymał następującą liczbę punktów:  

kryterium Liczba punktów 

a) Egzamin gimnazjalny  

 cześć humanistyczna  

 część matematyczno-przyrodnicza  

 część język obcy nowożytny  

        RAZEM ZA EGZAMIN 

GIMNAZJALNY: 

 

Świadectwo  

Zachowanie  

Osiągnięcia wyszczególnione na świadectwie:  

                        ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW:  

 
 Przewodniczący Komisji ………………………………  Członek Komisji ……………………………..  

 Członek Komisji ………………………………………   Członek Komisji ……………………………..  

 Członek Komisji ………………………………………  Członek Komisji …………………….……….  
 

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

  miejscowość, data      pieczęć szkoły 


