
 

……………………………………… 
     Nazwisko i imię (imiona) kandydata/kandydatki 

 

……………………………………… 
Data urodzenia i miejsce urodzenia 

 

……………………………………… 
nr telefonu i adres e-mail kandydata 

 

Nr PESEL /…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./   
 

Ukończona Szkoła Podstawowa nr …. w ……………………  DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ 

         LICEALNYCH I TECHNICZNYCH 
         IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ  

         W TUCHOLI 
 

Proszę o przyjęcie mnie na rok szkolny ………… /…….….. do klasy ………….………. 
 

 ………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
(typ szkoły oraz zawód- proszę wybrać z niżej podanych i wpisać) 

 

I. Technikum nr 1  w zawodzie: technik logistyk, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik mechanik,

 technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych. 
 

II. Branżowa Szkoła I stopnia 
a) Praktyczna nauka zawodu w TCEZ w  zawodzie: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych,          

elektromechanik pojazdów samochodowych,  kucharz, 
b) Praktyczna nauka zawodu w wybranym przez siebie zakładzie pracy w zawodzie: sprzedawca,    

operator obrabiarek skrawających, lakiernik samochodowy, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych                

w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, tapicer, inne …………………………………………. 
 

III. Szkoła drugiego wyboru ………………………………………………………………………………………….... 
(typ szkoły oraz zawód- proszę wybrać z wyżej podanych i wpisać) 

 
IV. Posiadane orzeczenie o niepełnosprawności     TAK/ NIE * 

 

V. Posiadane orzeczenie/ opinia z poradni psychologiczno- pedagogicznej TAK/ NIE * 

 

VI. Posiadane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego    TAK/ NIE * 
*właściwe podkreślić 

 

VII. Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych: 
 
1) Imię i nazwisko matki …………………………………………………………… Tel. ………………………... 

2) Imię i nazwisko ojca ……………………………………………………………. Tel. ………………………... 

3) Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………… 

4) Adresy mailowe rodziców: ……………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

…………………………………      …………………………………… 
 (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)       (podpis kandydata/ kandydatki) 

 

W załączeniu: 

1) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wynikami egzaminów ósmoklasisty. 

2) 2 fotografie (podpisane). 

3) Zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu w przypadku młodocianych pracowników. 

4) Zaświadczenie o posiadanych osiągnięciach (np. sportowe, artystyczne, przedmiotowe,…). 

5) Opinie, orzeczenia z poradni psychologiczno- pedagogicznej lub poradni specjalistycznych oraz orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności kandydata. 
6) Podanie o przyjęcie do internatu. 

7) Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez ZSLiT 

 


