
Wniosek
o przyjęcie do klasy pierwszej 

w Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu
w roku szkolnym ……..../……….

Proszę o przyjęcie do Technikum, kształcącym w zawodzie:

1. I wybór

2. II wybór

3. III wybór

 technik weterynarii 
 technik rolnik  
 technik architektury krajobrazu
 technik żywienia i usług gastronomicznych 
 technik inżynierii środowiska i melioracji

Proszę o przyjęcie do Liceum ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną:

1. I wybór

2. II wybór

3. III wybór

 Bezpieczeństwo publiczne i działania policji

Dane osobowe kandydata:

Imię Drugie imię Nazwisko

Data urodzenia Miejsce urodzenia

PESEL      NUMER TELEFONU

  adres e-mail



Do wniosku dołączam:

 poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum 
oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 ankietę dla kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej w ZSR w Grabonogu
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w 

wybranym zawodzie
 dwie fotografie (30x42mm podpisane na odwrocie)
 podanie o przyjęcie do Internatu
 kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia

Do wniosku kandydat może dołączyć:

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz publicznej poradni 

specjalistycznej w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej 
ucznia z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 
kształcenia

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu 
na niepełnosprawność

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkolne Komisje Rekrutacyjne dobrowolnie podanych przeze mnie danych
osobowych (zgodnie z art.23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 
2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)zbieranych na potrzeby rekrutacji i zostałem/AM poinformowany/na, że moje 
dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyłączeniem członków Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/AM poinformowana o celu gromadzenia danych osobowych oraz o prawie 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

…………………………………………………            …………………………………………………
  data i podpis rodziców/opiekunów prawnych data i podpis ucznia

 wypełniać drukowanymi literami 


