
 

 

 

  
64-410 Sieraków, ul. Wroniecka 25 

                   tel. 61 2952024        email: zssierak@poczta.onet.pl www.zs.sierakow.pl 

 

W N I O S E K  
 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół w Sierakowie w zawodzie 

                                         TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

                                         TECHNIK ROLNIK 

                                         TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO 

                                         TECHNIK MECHANIK 

 

Jest to szkoła: 1 2 3  wyboru* (*zaznacz „X” w odpowiedniej kratce) 

 

Szkoła II wyboru w ramach ZS w Sierakowie…………………………………………………...………… 
                                                                                      /wpisać jeśli wcześniej została zaznaczona szkoła I wyboru/ 

 

Przedmiot na poziomie rozszerzonym (proszę wybrać 1 przedmiot)  
 

w zawodzie technik żywienia i usług gastronom., rolnik, rybactwa śródlądowego          biologia            geografia 
 

w zawodzie technik mechanik                  fizyka           f  geografia 

Dane osobowe kandydata: 
nazwisko                           

imiona                           

PESEL             

data i miejsce urodzenia D D - M M - R R R R                 

miejsce zamieszkania  

ulica lub miejscowość i nr                            

kod pocztowy, poczta   -                        

nr telefonu           

e-mail                           

nazwa i adres szkoły 

podstawowej 

                          

                          

 

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego: 
nazwisko                           

imię                           

miejsce zamieszkania  

ulica lub miejscowość i nr                            

kod pocztowy, poczta   -                        

nr telefonu           

e-mail                           

 

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej: 
nazwisko                           

imię                           

miejsce zamieszkania  

ulica lub miejscowość i nr                            

kod pocztowy, poczta   -                        

nr telefonu           

e-mail                           

 

…………………………….…  ………………………….…..  ……………………………. 
/miejscowość, data/    /podpisy rodziców/   /podpis kandydata/ 



 

 

 

  
64-410 Sieraków, ul. Wroniecka 25 

                   tel. 61 2952024        email: zssierak@poczta.onet.pl www.zs.sierakow.pl 

Do wniosku załączam : 

1. Dwie fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem) 

2. Skrócony odpis aktu urodzenia 

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

5. Karta zdrowia 

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie 

7. Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych /jeśli posiada/ 

8. Orzeczenia o niepełnosprawności /jeśli posiada/ 

 

WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA 

ZESTAWIENIE KRYTERIÓW  

PRZELICZANYCH NA PUNKTY 

Liczba punktów 

max. uzyskanych 

PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 

język polski  35  

matematyka  35  

język obcy nowożytny 30  

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO: 

język polski   18  

matematyka  18  

biologia*/fizyka** 18  

geografia* / informatyka** 18  

świadectwo z wyróżnieniem 7  

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy 18  

osiągnięcia z aktywności społecznej 3  

Łączna liczba punktów 200  

      * dotyczy technikum w zawodzie technik:  żywienia i usług gastronomicznych, rolnik, rybactwa śródlądowego 

                   ** dotyczy technikum w zawodzie technik mechanik 

 

D E C Y Z J A  K O M I S J I  

Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego i orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata  

komisja rekrutacyjna postanowiła 

 

przyjąć/ nie przyjąć*  

kandydata do klasy pierwszej Technikum w zawodzie 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

                                       TECHNIK ROLNIK 

                                       TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO 

                                       TECHNIK MECHANIK 

 

 …………………………………..    ……………………………………… 
                                 (pieczątka szkoły)                      (data i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej) 

      

 


