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PODANIE O PRZYJĘCIE  

DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 

W ŁASINIE 

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY 

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej / ……………… w roku szkolnym 20………/20….....: 

Możesz wybrać jedną z trzech szkół: 

  Liceum Ogólnokształcące     

Preferuję rozszerzenia (od 2 do 4):    

 język polski     język angielski      język niemiecki      biologia      chemia     fizyka     

  geografia   historia     matematyka      wiedza o społeczeństwie 

 Technikum – wybierz jeden z zawodów 

  technik ekonomista z elementami logistyki 

  technik informatyk z elementami elektronik 

  technik pojazdów samochodowych – mechanik 

  Szkoła Branżowa I stopnia – wybierz jeden z zawodów: 

 mechanik – elektromechanik pojazdów samochodowych (prawo jazdy kat. B) 

 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (kwalifikacje rolnicze + prawo jazdy kat. T) 

 mechanik motocyklowy (prawo jazdy kat. B) 

 sprzedawca (kurs obsługi kas fiskalnych) 

 klasa wielozawodowa (podkreśl zawód): blacharz, cieśla, cukiernik, fryzjer, krawiec, kucharz, 

murarz-tynkarz, stolarz, ślusarz, wędliniarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

Nazwisko:                                                       Imię:                                                                Drugie imię: 

 
 

  

 

Data i miejsce urodzenia. 

Dzień:         Miesiąc:    Rok:                              Miasto:                                                           Województwo: 

 
 

         

 

 PESEL 
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Adres miejsca zamieszkania. 

Miejscowość:                                                       Ulica:                                                                               nr domu:       nr lokalu: 

 
 

   

 

Kod pocztowy:                      Poczta:                                                                 Województwo: 

 
 

  

 

email kandydata:                                                                                      Telefon kontaktowy kandydata: 

 
 

 

 

Dane matki / prawnej opiekunki. 

Nazwisko:                                                        Imię:                                                                Telefon kontaktowy: 

 
 

  

 

Dane ojca / prawnego opiekuna. 

Nazwisko:                                                        Imię:                                                                 Telefon kontaktowy: 

 
 

  

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Podanie jest obowiązkowym dokumentem w procesie rekrutacji do szkoły. W przypadku zakończenia rekrutacji z 

wynikiem pozytywnym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji oraz Systemu Informacji Oświatowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie 

mojego wizerunku na stronie internetowej szkoły w formie wykonanych zdjęć, filmów i innych nagrań podczas rożnych 

uroczystości i spotkań szkolnych. 

 

Miejscowość:                               Data:                                               Podpis rodzica:                            Podpis kandydata: 

 
 
 
 
 

   

 

Wymagane dokumenty do wszystkich typów szkół: 

1) 3 fotografie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem 

2) świadectwo ukończenia gimnazjum 

3) zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego 

4) wniosek bilansowy, karta zdrowia 

5) zaświadczenie lekarskie  

 

Dodatkowo dla kandydatów do Technikum i Szkoły Branżowej: 

6) zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy 

7) zaświadczenie o przyjęciu na praktyki zawodowe (dotyczy tylko kandydatów do klasy sprzedawców i klasy 

wielozawodowej) 


