……………………………………

Biała Rawska, ………………20.....r.

/ imię i nazwisko/

…………………………………....
/ data i miejsce urodzenia/

……………………………………
/ adres zamieszkania/

……………………………………
PESEL

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Białej Rawskiej
96-230 Biała Rawska
PODANIE
proszę o przyjęcie mnie na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej
( wstaw krzyżyk w odpowiednią kratkę)
Technikum kształcącego w zawodzie:
 technik ekonomista
 technik informatyk
 technik ogrodnik
 technik hotelarstwa
 technik architektury krajobrazu


Liceum Ogólnokształcące – profil ogólny, językowy,



Liceum Ogólnokształcące – profil bezpieczeństwo wewnętrzne



Liceum Ogólnokształcące – profil bezpieczeństwo pożarnicze



Liceum Ogólnokształcące – profil biologiczna chemiczny



Branżowa szkoła I stopnia - zawód: - sprzedawca, cukiernik, ogrodnik

Szkoła drugiego wyboru ( w ZSP Biała Rawska)…………………………………….........
Dane osobowe kandydata:
1. Imię ojca ………………………….

2. Imię matki ………………………….

3. Adres rodziców (opiekunów) ……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………… telefon …………………………………
……………………………………
/ podpis rodziców/

…………………………………….
/ podpis kandydata/

Język obcy, którego uczę się w gimnazjum to: wiodący …………………………………
II język obcy ……………………………..

Wypełnia Szkolna Komisja Kwalifikacyjno - Rekrutacyjna

…………………………………………………………….
/nazwisko i imię kandydata/

Lp.

Przedmiot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zachowanie
Język polski
Język ……………….
Matematyka
Biologia
Geografia
Informatyka

Oceny na świadectwie
ukończenia gimnazjum

Liczba uzyskanych
punktów

Razem

Liczba punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym:
w części humanistycznej
w części matematyczno-przyrodniczej
Liczba punktów uzyskana za osiągnięcia ucznia

……………. pkt.
……………. pkt.
………………pkt.

Łączna suma punktów ……………… pkt.

Przyjęto dokumenty

Dodatkowe uzasadnienie przyjęcia

Decyzja

Do podania załączam:
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (oprócz LO)
4. Dwie fotografie.
Wniosek o przyjęcie do szkoły od dnia 22 czerwca 2018 do dnia 26 czerwca 2018 r. godz. 1200
Lista wstępna 12 lipca 2018 r. godz. 1200
Lista ostateczna 20 lipca 2018 r. godz. 1200
Skierowania na badania lekarskie będą wydawane kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych
od dnia 22 czerwca 2018 r. godz. 1200 do dnia 13 lipca 2018 r. do godz. 1500

