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

...................................dnia.....................................

(nazwisko i imiona ucznia)
(miejscowość)

......................................................................
data i miejsce urodzenia

......................................................................
PESEL

......................................................................
adres zamieszkania

( ulica ,numer domu)

…..................................................................
kod pocztowy

poczta

Dyrekcja
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

w Sandomierzu
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do klasy I
TECHNIKUM

Technik budownictwa

Technik budowy dróg

Technik geodeta

Technik informatyk

Technik mechatronik

Technik pojazdów samochodowych

Technik renowacji elementów
architektury

Technik robót wykończeniowych
w budownictwie

Technik teleinformatyk

Technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

Technik usług fryzjerskich

(zaznacz „x” wybrany kierunek kształcenia)
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA




Mechanik pojazdów samochodowych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
Kierowca mechanik












KLASA WIELOZAWODOWA (pracownik młodociany):
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Murarz – tynkarz
Betoniarz – zbrojarz
Blacharz samochodowy
Dekarz
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Lakiernik
Mechanik motocyklowy
Monter izolacji budowlanych

W przypadku braku miejsc, proszę o przyjęcie do klasy (wpisz nazwę /nazwy)
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................
(podpis kandydata)

Dodatkowe informacje:
Rodzice / Opiekunowie

Matka/ Opiekun

Ojciec / Opiekun

Imię i nazwisko
Adres / Telefon kontaktowy

Inne dane:
Tak / Nie
(niepotrzebne skreślić)
Tak / Nie
(niepotrzebne skreślić)
Tak / Nie
(niepotrzebne skreślić)

Jestem sierotą lub osobą przebywającą w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub jestem dzieckiem z
rodziny zastępczej.
Miałem ustalony indywidualny tok nauki. / Nauczanie indywidualne
Mam udokumentowane problemy zdrowotne, potwierdzone opini publicznej poradni psychologicznopedagogicznej (w tym publicznej poradni specjalistycznej).

Oświadczamy, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Wyrażamy zgodę, na umieszczenie danych osobowych w systemie i na listach
przygotowywanych w związku z rekrutacją. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu, w celach związanych z przeprowadzeniem
naboru oraz obsługą systemu. Jednocześnie oświadczamy, że podajemy dane dobrowolnie oraz mamy świadomość przysługującego nam prawa do wglądu i poprawiania
powyższych danych osobowych..
Oświadczamy, że znamy i akceptujemy zasady obowiązujące w szkołach wybranych oraz harmonogram rekrutacji.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Fotografie szt. 3
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Zaświadczenie o zdanym egzaminie gimnazjalnym

Sandomierz, dn. .......................................................

Podpis rodzica (opiekuna prawnego) ..............................................

Podpis kandydata

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

