
..................................................... 
       miejscowość , data 

Dyrekcja Szkół im. I.J. Paderewskiego 
Edukacja Lubasz sp. z o.o. 
Szkoła Branżowa I stopnia 
w Chraplewie 
Chraplewo 4; 64-316 Kuślin 

 

 
PODANIE O PRZYJĘCIE DO  

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 
W ROKU SZKOLNYM 20.../20... 

 
 KLASA  …………               
 

1. Dane dotyczące Ucznia 
 

1.1. Nazwisko........................................................................................................................................ 
1.2. Imię / imiona ................................................................................................................................... 
1.3. Numer ewidencyjny ( PESEL ) ....................................................................................................... 
1.4. Data urodzenia (dz/m/r) .................................................................................................................. 
miejsce urodzenia ........................................................................woj. ............................................ 
1.5. Adres zamieszkania : kod pocztowy ...................................poczta ................................................. 

                Miejsce zamieszkania :……..……....……………..…ulica ............................... nr  domu…....….. 
                gmina ............................powiat.............................................województwo .................................... 
         1.6. Telefon ucznia .......................................... e – mail ucznia…………….......................................... 
         1.7. Nazwa i adres ukończonego Gimnazjum.......................................................................................... 
                ........................................................................................................................................................... 
 

2.  Dane dotyczące Matki / Opiekunki *   
2.1.  Imię ......................................................Nazwisko............................................................................ 
2.2. Data urodzenia  ……………………………………………………………….……….......………. 
2.3.  Adres zamieszkania : kod pocztowy ..................................... poczta ……....................................... 

Miejsce zamieszkania :………............……………ulica ....................................nr domu ................ 
        2.4 Telefon……………………….……………e – mail……………………………………………….. 
 

3.  Dane dotyczące Ojca / Opiekuna 

3.1.  Imię .............................................................Nazwisko……….……………………………………. 
3.2. Data urodzenia  …………....................................................................................................………. 
3.3.  Adres zamieszkania : kod pocztowy ...................................... poczta ……...................................... 

Miejsce zamieszkania :………............……………ulica ....................................nr domu ................ 
        3.4 Telefon……………………….……………e – mail……………………………………………….. 
 
* Niewłaściwe skreślić 



4.  Dodatkowe informacje o uczniu. 

      4.1.  Jeżeli jesteś wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej, sierotą bądź  
zostałeś umieszczony w rodzinie zastępczej, tu wpisz tę informację. 
 

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

……………………………………………………………………………………………. 

     4.2.  Czy posiadasz opinię Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej lub innej poradni 
specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości  wyboru kierunku  
kształcenia ze względu na stan zdrowia ?   TAK      NIE       
Jeżeli  TAK  to załącz tę opinię. 
 

5.     Podczas trwania nauki będę uczęszczał(a) na lekcje       RELIGII / ETYKI* 
 

6.     Miejsce odbywania praktyk  zawodowych  ......................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

 
w zawodzie  ……………………………………………………………………………..…….……….. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie szkoły dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 
dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) 
 

                                                                        ............................................................ 
                                                                                                                                                                 czytelny podpis ucznia 

 
 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć, prezentacji filmów zawierających wizerunek 

mojego syna/córki,mój  zarejestrowanej podczas realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

szkoły. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu 

promocji szkoły.  

                                                                                        ……………….……………….…………………………..…. 
                                                                                         ( podpis rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia ) 

 
Załączniki: 
 
1 świadectwo ukończenia gimnazjum 
2 zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego OKE 
3 wykaz ocen semestralnych 
4 opinia wychowawcy  
5 karta zdrowia 
6 fotografia (podpisana na odwrocie: imię i nazwisko) 
7 podanie do internatu, jeżeli uczeń ma zamiar mieszkać w internacie 
 

* Niewłaściwe skreślić 


