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PODANIE 

o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2022/2023 

 
 

Dyrektor 

Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego 

w Kamieniu Małym 
 

 

I.  Proszę o przyjęcie mnie do Technikum 5-letniego (właściwe zaznacz X)             

 w zawodzie Technik architektury krajobrazu     

 w zawodzie Technik rolnik                                                                             

 w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 w zawodzie Technik weterynarii 

 w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych 
 

W przypadku nie przyjęcia mnie do w/w typu szkoły, proszę o przyjęcie mnie do…………………………..……………. 

 

ZSCKR w Kamieniu Małym jest dla mnie szkołą *pierwszego / drugiego / trzeciego  wyboru (* niepotrzebne skreślić). 

 

II. Dane osobowe kandydata do szkoły (DRUKOWANYMI LITERAMI): 

Nazwisko………………………………………..Imię…………………….….....Drugie imię…….……..……….. 

Data urodzenia………………………………….Miejsce urodzenia……………………………………………….. 

Obywatelstwo…………………………………...PESEL 

 

Adres zamieszkania………………………………….......... 

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

Nr telefonu ucznia……………………………………….. 

 

III. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych kandydata 
 

Dane matki/opiekuna prawnego ojca/opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko   

Nr telefonu   

Adres e-mail   

Adres zamieszkania 

(uzupełnić, jeżeli jest inny niż kandydata) 

  

 

 Wypełniają rodzice/opiekunowie prawni 
 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę danych osobowych mojego syna/córki ...……...…………………...………………….. 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do szkoły i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 

   Administratorem  przetwarzanych  danych  osobowych  jest  Zespół  Szkół  Centrum  Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym. 

 

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

                             (miejscowość i data)                                                                                                       (podpis kandydata)                                                                         (podpisy rodziców/opiekunów) 
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IV. Zgody i oświadczenia 

                      

                     ………………………………………… 

              Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

WYPEŁNIA SZKOŁA 
V. Wyniki rekrutacji 

 

          Wyniki z: Liczba uzyskanych punktów: 

◼ egzamin- z języka polskiego  

◼ egzamin- z matematyki  

◼ egzamin- z języka obcego nowożytnego  

◼ suma punktów na świadectwie klasy VIII z czterech przedmiotów branych pod uwagę 

podczas rekrutacji do danej szkoły  

 

◼ suma punktów za inne osiągnięcia  

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW 
 

 

    Zastosowano preferencje: …………………………...…………………………………………………... 

VI. Decyzja Szkolnej Komisji  Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej 

Szkolna Komisja rekrutacyjno-Kwalifikacyjna postanowiła przyjąć-nie przyjąć* ucznia 

 

 

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

             (pieczęć szkoły)                                                                                       (pieczęć i podpis dyrektora)                                              (data) 

 

WYPEŁNIA SZKOŁA W PRZYPADKU NEGATYWNEJ DECYZJI 

.............................................. przekazuję dokumentację ucznia.    

             (pieczęć szkoły)         

 

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

    (data i podpis osoby wydającej dokumenty)                                                                                                                    (podpis osoby odbierającej- rodzice/prawni opiekunowie)  

 
  Dostarczone dokumenty: 

Zgody i oświadczenia Właściwe zaznaczyć 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć, filmów, 

prezentacji multimedialnych itp., w materiałach dotyczących życia szkoły oraz 

prezentacji szkoły w środowisku. 

TAK   NIE 

Oświadczam, że mój syn/córka będzie uczestniczyć w zajęciach religii. TAK NIE 

Oświadczam, że mój syn/córka będzie uczestniczyć w zajęciach etyki. TAK NIE 

Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy 

przyniesione przez dziecko do szkoły (tablet, laptop, telefon, MP3 itp.). 
TAK NIE 

Świadome niszczenie mienia szkolnego jest równoznaczne z pokryciem kosztów 

naprawy szkody przez rodziców/opiekunów prawnych. 
TAK NIE 

1. Świadectwo ukończenia szkoły  

2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.  

3. Dwie fotografie  

4. Zaświadczenie lekarskie (kandydaci ubiegający się do szkoły zawodowej)  

5. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu)   

6. Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych)  


