Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie
PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Dane kandydata:
pierwsze imię

nazwisko

drugie imię

PESEL
data urodzenia dd.mm.rrrr

miejsce urodzenia

ADRES:

nr domu

ulica

nr mieszkania

kod pocztowy

e – mail

miejscowość

telefon

Ukończone gimnazjum nr

w

Rodzice (opiekunowie):
OjciecMatka-

imię

imię

nazwisko

telefony
kontaktowe

e-mail

nazwisko

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Technikum
 technik pojazdów samochodowych
 technik pojazdów samochodowych z kwalifikacją wstępną kierowca kat. C, kat. C+E
 technik mechanik
 technik mechanik ze szkoleniem specjalistycznym wojskowym
 technik spedytor
 technik spedytor z poszerzonym modułem przedmiotów policyjno-prawnych
 technik logistyk
 technik logistyk z edukacją pożarniczą
 technik hotelarstwa - animator kultury i rekreacji
 technik handlowiec z elementami public relations i marketingu
 technik technologii drewna – projektowanie wnętrz i wyrobów z drewna
W przypadku braku miejsc proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Technikum
(zaznacz szkołę wybraną jako drugą)
 technik pojazdów samochodowych
 technik pojazdów samochodowych z kwalifikacją wstępną kierowca kat. C, kat. C+E
 technik mechanik
 technik mechanik ze szkoleniem specjalistycznym wojskowym
 technik spedytor
 technik spedytor z poszerzonym modułem przedmiotów policyjno-prawnych
 technik logistyk
 technik logistyk z edukacją pożarniczą
 technik hotelarstwa - animator kultury i rekreacji
 technik handlowiec z elementami public relations i marketingu
 technik technologii drewna – projektowanie wnętrz i wyrobów z drewna
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie:
 mechanik poj. sam.
 kierowca - mechanik
Zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych
 elektromechanik poj. sam.
 stolarz
 inny zawód …………………………
zajęcia praktyczne u pracodawcy: …………………………….
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W przypadku braku miejsc proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia
(zaznacz szkołę wybraną jako drugą)
 mechanik poj. sam.
Zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych
 elektromechanik poj. sam.
 stolarz
 inny zawód ……………………………… zajęcia praktyczne u pracodawcy: ……………………………………….

Do podania dołączam:
 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 2 fotografie podpisane na odwrocie (do klasy proobronnej, policyjnej, strażackiej 3 fotografie)
 zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (jeśli jest wymagane)
 opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli posiadasz)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich i mojego dziecka do celów rekrutacji przez Szkolną
komisję rekrutacyjną w Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie.

………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………

………………………………….

(podpis kandydata)

(podpis rodzica lub opiekuna)

OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA
(Tę część wypełnia kandydat, albo jego wychowawca i potwierdza wychowawca lub dyrektor gimnazjum)
1. Za uzyskanie tytułu finalisty – 15 punktów, a za uzyskanie dwóch i więcej tytułów finalisty – 20
punktów, w konkursach przedmiotowych na ostatnim szczeblu organizowanych i współorganizowanych
przez kuratorów oświaty:.
........................................................................................................................
2. Za uzyskanie tytułu laureata – 7 punktów, a za uzyskanie tytułu finalisty – 4 punkty, w konkursach
organizowanych przez kuratorów oświaty na ostatnim szczeblu
...........................................................................................................................................................
3. Za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska
szkolnego – 3 punkty
.............................................................................................................................................................
4. Za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu wojewódzkim - 5 punktów
.............................................................................................................................................................
5.

Za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu powiatowym – 3 punkty

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

.............................................................................
Pieczątka szkoły

...........................................................................
Podpis wychowawcy ucznia
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Pamiętaj o terminach!!!


od 14 maja do 30 maja 2018r, do godz. 1500 - składanie podań o przyjęcie do szkoły



od 22 do 26 czerwca 2018 do godz.1500 – składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń
o wynikach egzaminu gimnazjalnego



29 czerwca 2018r, o godz.1200 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych



do 5 lipca 2018r, do godz.1500 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia

przyjęcia do szkoły

gimnazjum i oryginału

zaświadczenia

o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu.


6 lipca 2018 roku o godz. 12.00 -

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych
………………………………………………………….......................................................................

Pamiętaj o terminach!!!


od 14 maja do 30 maja 2018r, do godz. 1500 - składanie podań o przyjęcie do szkoły



od 22 do 26 czerwca 2018 do godz.1500 – składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń
o wynikach egzaminu gimnazjalnego



29 czerwca 2018r, o godz.1200 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych



do 5 lipca 2018r, do godz.1500 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia

gimnazjum i oryginału

przyjęcia do szkoły
zaświadczenia

o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu.


6 lipca 2018 roku o godz. 12.00 -

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych
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