
 

................................................. 
        ( pieczęć szkoły podstawowej) 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 2 
im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej 

ul. Krańcowa 7 

63-500 Ostrzeszów 
 

PODANIE 

Proszę o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: 

 

________________________________________________________________ 
wpisać typ szkoły 

/ liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia / 

 

________________________________________________________________ 
/ profil, zawód / 

 

 

Dane kandydata: 

Nazwisko:   ………………………………   Imiona …...……………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: dzień ….....… miesiąc …............................… rok  …….........…… 

w    …………………………....................… woj. ……….........……………………………… .   

PESEL   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

Dane dotyczące rodziców/ prawnych opiekunów ( imię, nazwisko ): 

ojca …………………….........................……,  matki ………………............................………,  

 

Czy rodzice żyją :   ojciec   Tak / Nie,       matka     Tak /Nie                 [ właściwe podkreślić ] 

ojciec tel. ………………………………… matka tel. ………………………………………… 

 

Adres zamieszkania:  

kod pocztowy…………..................…… ,  miejscowość ……………….............................……, 

ulica/wieś ……………………........................................................………, nr domu …………, 

gmina ……………………………..……, woj………….....................................................……,  

 

Ukończona szkoła podstawowa: 

Nazwa szkoły  ……...………………….………......................…………………………………,  

miejscowość ……………………………, rok ukończenia…....................................................... 

 
Język obcy kontynuowany *:     język angielski / język niemiecki  

*niepotrzebne   skreślić  

 

Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

….......………………………………… 
                                                                                                                     / podpis ucznia / 

 

 

………………………………..………………… 

                                                                                                         /  podpis matki / opiekuna prawnego /* 

                                                                                                               

 

………………………………..………………… 

                                                                                                         /  podpis ojca / opiekuna prawnego /* 

 

    * Wymagany jest podpis obojga rodziców / opiekunów prawnych. 

 

Ostrzeszów, dn. …….…………………….20…... 

 



 

 

 

 

 

Załączniki do podania: 

1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ośmioklasisty 
    [ w  terminie: 2–ch  dni od daty otrzymania]. 

3. Dwie fotografie o wymiarach 30x42 bez nakrycia głowy na jasnym tle. 

4. Orzeczenia poradni pedagogiczno- psychologicznej [jeżeli kandydat takie posiada]. 

5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym                                

zawodzie [dotyczy uczniów technikum, branżowej szkoły I stopnia - skierowanie do Medycyny Pracy wydaje 

szkoła po otrzymaniu oryginału świadectw ] 
6. Kserokopia aktu urodzenia [ nie wymagane poświadczenie ]  

7. Karta zdrowia. 

8. Zaświadczenie o przyjęciu przez zakład pracy na odbywanie praktycznej nauki zawodu  
[dotyczy praktyki w zakładach pracy i zakładach  rzemieślniczych – uczniów klas wielozawodowych].              

 

Dokumenty dostarczamy do sekretariatu szkoły w koszulce A4.  


