……………………………………….

Ropczyce, dn……………..

(imiona i nazwisko ucznia).

adres…………………………………..

……………………………………….
kod pocztowy…………………………..
gmina………………………………….
telefon…………………e-mail ………………….
PESEL

PODANIE
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Dyrekcja Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza
w Ropczycach
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Waszej szkoły:
Liceum Ogólnokształcącego Sportowego*......................................................................
Technikum*……..…………………………………………………………………………………..
(podać zawód)

Szkoły Branżowej I Stopnia*……………………………………..…………………..………
(podać zawód)

Uczyłem się języków obcych: 1) język…………..….….…, 2) język………..….….…………
Chcę uczyć się języków obcych: 1) język…..……...….……., 2) język…………….…..……….
Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………….…..……………
Nazwa i adres gimnazjum: ……………………………………………….…….…………………
Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………..………………..
Imiona rodziców: …………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych (Dz U nr 133 poz 883 z późn. zm.)

………………………………………….
czytelne podpisy rodziców (prawnych opiekunów)
* (typy szkół, których nie dotyczy wykreślić)

Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Kandydat uzyskał następująca liczbę punktów :

Egzamin gimnazjalny
Język polski
Matematyka
Fizyka lub geografia
Język obcy……………….
Osiągnięcia
Razem

……………………………..
(podpis ucznia)

OŚWIADCZENIA
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
(wypełniają rodzice)

1. Oświadczamy, że nasz syn (córka)
…………………………………………………..
(imię i nazwisko syna/córki)

będzie uczestniczył(a)/ nie będzie uczestniczył(a)1 w nauce religii.

2.

Oświadczamy, że nasz syn (córka)

…………………………………………………..
(imię i nazwisko syna/córki)

będzie uczestniczył(a)/ nie będzie uczestniczył(a)1 w lekcjach przedmiotu
„Wychowanie do życia w rodzinie” (14 lekcji w ciągu roku).

3. Oświadczamy, że nasza rodzina jest/nie jest1 wielodzietna (wielodzietną jest rodzina
wychowująca troje lub więcej dzieci)
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
………………………………………..
(miejscowość, data)

1

……………………………………………………………...
(podpisy rodziców lub prawnych opiekunów)

niewłaściwe skreślić

Kandydat może dołączyć do wniosku o przyjęcie do szkoły następujące dokumenty
(jeżeli go dotyczą):
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka przez jedno z rodziców
dokumenty potwierdzające objęcie kandydata pieczą zastępczą
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, rodzeństwa lub rodziców
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów przedmiotowych
(zaznaczyć, który z dokumentów dołączono do wniosku)

