
 
                                                                           …………………………………., dn. ……………….2014 r. 

                                                                                                                            /miejscowość/ 

PODANIE 

    Proszę o przyjęcie mnie do: 

TECHNIKUM : 

 - technik agrobiznesu  Klasa Mundurowa Policyjna  Klasa Mundurowa Wojskowa 

- technik informatyk     Klasa Mundurowa Policyjna   Klasa Mundurowa Wojskowa 

- technik ochrony środowiska 

- technik turystyki wiejskiej 

 ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ – zawód rolnik. 
*
) 

*) zaznaczyć w odpowiedniej kratce 

 

Dane osobowe kandydata/kandydatki 

PESEL            
 

Imiona 
 

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

/pierwsze imię/                                                  /drugie imię/ 

Nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Telefon kontaktowy  

    Adres zamieszkania 

Miejscowość,ulica, nr domu,  

nr mieszkania 
 

Kod pocztowy i miejscowość  

Nazwa i adres GIMNAZJUM, do którego 

kandydat/kandydatka uczęszcza 
 

           Rodzice/Opiekunowie prawni 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 

prawnych/ 
 

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów 

prawnych 
 

 
 

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

/czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/                                                                                                    /czytelny podpis kandydata/ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji   
 

 .................................................................   ..................................................................  
/czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego/                                                                                               /czytelny podpis kandydata/ 

Załączniki: 

1. Kopia świadectwa ukończenia szkoły  □ 

2. Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego □ 

3. Dwie fotografie /podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem/ □ 

4. Zaświadczenie lekarskie  □ 

5. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej  

(kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu) □ 

6. Zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe  

(laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych) 

 
□ 

 

Szkoła nasza jest w kolejności  1 2 3 do której chcesz uczęszczać  

(zaznacz przez skreślenie odpowiedniej cyfry) 



UWAGA :   kandydat nie wypełnia tej strony 

 

Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna   

 

Egzamin gimnazjalny  

                                                 (max. 100 pkt) 
Wyniki w % Liczba  

pkt 

RAZEM  

pkt 

 język polski    

 historia i wiedza o społeczeństwie   

 matematyka   

 przedmioty przyrodnicze   

 język obcy (poziom podstawowy)        

Świadectwo ukończenia gimnazjum 

                                                     (max 80 pkt) 
Punktacja za oceny: 

  Celujący – 20 pkt,  Bardzo dobry -18 pkt, Dobry – 15 pkt,  

           Dostateczny – 8 pkt, Dopuszczający - 2 pkt 

Ocena Liczba 

pkt 

RAZEM  

pkt 

1. Język polski                                            

2. Język obcy                                             
3. Matematyka                                           
4. Geografia                                               
5. Informatyka /dla zawodu technik informatyk/       

Inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum  

                                (max. 20 pkt) 

Liczba  

pkt 
 

RAZEM  

pkt 

 

1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (4 pkt) 
 

 

 

2. Uzyskanie tytułu finalisty w konkursie o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim ( 1 konkurs -4 pkt, 2 konkursy - 8 pkt, 3 i więcej -10 pkt) 

 

3. Potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na 

szczeblu powiatowym (I,II,III miejsce) (od 2 do 4 pkt zależnie od 

ilości osiągnięć) 

 

4. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza  

w formie wolontariatu  lub działalności na rzecz środowiska 

szkolnego (2 pkt) 

 

SUMA WSZYSTKICH UZYSKANYCH PUNKTÓW  

Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 

 

  Kandydat(ka) został(a) przyjęty(a) do klasy I Technikum w zawodzie: 

                  - technik agrobiznesu 

  - technik informatyk 

                                   - technik ochrony środowiska 

                                   - technik turystyki wiejskiej 

 

  Kandydat(ka) został(a) przyjęty(a) do klasy I ZSZ w zawodzie: 

                  - rolnik 

 

  Kandydat(ka) nie został(a) przyjęty(a) do klasy I Technikum /ZSZ 

 

                   

Wola Osowińska, dnia ……………………                   ……………………………………………. 
                                                                                             /podpis Przew.Szkolnej Komisji Rek.- Kwalifikacyjnej/ 

 

 

 

 

 


