PODANIE I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNEJ /PONADPODSTAWOWEJ*
I.

PODANIE

Proszę o przyjęcie mnie ……………………………………………………………………………………… do klasy ……………………………
(imię i nazwisko kandydata)

Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu na rok szkolny 2019/2020 wg niżej przedstawionych preferencji:
Nr
pref.

Język obcy do wyboru
Nazwa szkoły

Zawód

kontynuacja wiodący
(angielski/niemiecki)* *

drugi język
(angielski/niemiecki)* *

elektryk
4 letnie Technikum
Elektryczno-Elektroniczne
dla absolwenta gimnazjum

1

energetyk
elektronik
informatyk

5 letnie Technikum
Elektryczno-Elektroniczne
dla absolwenta szkoły
podstawowej

2

elektryk
energetyk
elektronik
informatyk
Język obcy do wyboru
angielski

3

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 27
dla absolwenta gimnazjum

elektryk

4

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 27
dla absolwenta szkoły
podstawowej

elektryk

niemiecki

Załączniki do podania:
1.
„Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej” – do pobrania z systemu NABÓR
2019 - wypełniony elektronicznie, wydrukowany, podpisany przez opiekunów prawnych oraz kandydata do
szkoły;
2.

Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej lub jego ksero poświadczone za zgodność z oryginałem;

3.

Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalisty/ósmoklasisty lub jego ksero poświadczone za zgodność z
oryginałem;

4.

3 zdjęcia legitymacyjne, (podpisane: imię, nazwisko, data urodzenia);

5.

karta zdrowia ucznia (wydana ze szkoły gimnazjalnej/podstawowej);

6.

opinia/orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (o ile kandydat takie posiada);

7.

zaświadczenia kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty;

8.

dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum/podstawówki;

*właściwe zaznaczyć;
**wpisać odpowiedni język obcy;
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II.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Dane osobowe kandydata:
Imię: ……………………………………………...….

Drugie imię: ………………………...……

Nazwisko: ………...………………………

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

Województwo:…………………………..

PESEL: ……………………………………………...

Adres zamieszkania kandydata:
ul/os: ………………………………………………..

Nr domu: ………………………………….

Nr lokalu: …………………………………

Kod pocztowy: …………………………………..

Miejscowość: ……………………………. Poczta: ……………………………………..

Województwo: ………………………………….. Powiat: …………………………………….. Gmina: ……………………………………
Telefon: …………………………………………………………..

e-mail: …………………………………………………………………………….

Adres zameldowania kandydata:
ul/os: ……………………………………….……….

Nr domu: ………………………………….

Nr lokalu: …………………………………

Kod pocztowy: …………………………………..

Miejscowość: ……………………………. Poczta: ……………………………………..

Województwo: ………………………………….. Powiat: …………………………………….. Gmina: ……………………………………..
Dane uzupełniające kandydata obcokrajowca:
Obywatelstwo ……………………………..

Kraj pochodzenia ………………………… Nr paszportu ……………………………….

Pobyt na terenie RP na podstawie: ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….
Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów kandydata:
Imię matki/opiekuna prawnego: …………………...…..……

Nazwisko: ………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………..

e-mail: ………………………………………………………………………

ul/os: …………………………………..……………

Nr domu: ………………………………….

Nr lokalu: …………………………………

Kod pocztowy: ………………………………..…

Miejscowość: ……………………………. Poczta: ……………………………………..

Województwo: ………………………………….. Powiat: …………………………………….. Gmina: ……………………………………
Imię ojca/opiekuna prawnego: …………………..…………...

Nazwisko: ………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………..

e-mail: ………………………………………………………………………

ul/os: ………………………………………………..

Nr domu: ………………………………….

Nr lokalu: …………………………………

Kod pocztowy: …………………………………..

Miejscowość: ……………………………. Poczta: ……………………………………..

Województwo: ………………………………….. Powiat: …………………………………….. Gmina: ……………………………………..
Data …………………………………..…………

Podpis kandydata ……………………………………………….………………………….………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata ………….…………………………….…
Strona 2 z 2

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, im. ks. Piotra Wawrzyniaka, Technikum Elektryczno-Elektroniczne, 60-375 Poznań, ul. Świt 25
tel. (06)1 861-67-00, fax.: (061) 867-62-62, www.zse2.poznan.pl, e-mail: zse2@interia.pl

