
 

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki 
ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina 

tel.: 61 8-132-922 
61 8-132-734 

fax: 61 8-132-922 (33) 
                                   e-mail: sekretariat@zs-mosina.pl 

                                witryna internetowa: www.zs-mosina.pl 

  

Mosina, dnia ..................................................... 20.......r. 
 

PODANIE – KARTA  ZGŁOSZENIA 
 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy I Technikum w Zespole Szkół im Adama Wodziczki w Mosinie 

wg. poniższych preferencji 

Pozycja Nazwa szkoły odział ( zawód) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

         

Dane osobowe kandydata    

   

PESEL:            

 

Nazwisko i imię (imiona) ucznia: ........................................................................................................................ 

 

Data ur. ............................miejsce ur. .................................................................................................................. 

                                                                              /miejscowość, województwo/ 

 

Adres zamieszkania ............................................................................................................................................. 

    /kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, gmina/ 

Telefon kontaktowy: ..................................................... e-mail:  ……………………………………………… 

W roku .................. ukończyłem(am) Szkołę Podstawową nr ......... w ............................................................... 

Realizowałem (łam) w szkole podstawowej języki obce: .................................................................................... 

Posiadam opinię (orzeczenie) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej    tak   /   nie * 

Proszę o umożliwienie zamieszkania w internacie      tak    /   nie * 

 

 

       …………………………………………… 

        podpis kandydata 

 

 



Dane osobowe rodziców/opiekunów* 

 
               Dane ojca (opiekuna)    Dane matki (opiekuna) 
IMIĘ          .....................................................................              ...................................................................... 

NAZWISKO .............................................................................             .......................... .................................................... 

TEL. KONTAKTOWY ............................................................ .............................................................................. 

ADRES.........................................................................................           ........ ...................................................................... 

………………………………………………………………….. …………………………………………………. 

 

E-MAIL: .......................................................................................           .............................................................................. 

Własnoręcznymi podpisami zobowiązujemy się do regularnych kontaktów ze szkołą, wykonywania 

postanowień uchwalonych przez Radę Rodziców i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

kandydata na potrzeby Zespołu Szkół w Mosinie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osób. z dn. 

29.08.1997r. (Dz.U/ z 2002r. nr 101, poz.926). 

 

 

    ...................................................        …………………………. 

                  podpis ojca(opiekuna)*                     podpis matki(opiekuna)* 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

Oświadczenie: 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku do promowania  

i upowszechniania działań ZS im. Adama Wodziczki w Mosinie, jak również jego rezultatów poprzez 

zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych, w różnych rodzajach wydawnictw i publikacjach oraz prasie, 

czy rozpowszechniania nakręconych w trakcie realizacji poszczególnych form wsparcia materiałów filmowych 

itp.   tak / nie*  

  

 

                                                                        ...................................................................... 

                                     /data i czytelny  podpis rodzica(prawnego opiekuna) lub ucznia pełnoletniego / 

 

****************************************************************************************** 

 

 

 

Załączniki do podania: 

1. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

2. Dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia i adresem 

zamieszkania. 

3. Jedno zdjęcie kolorowe w formie elektronicznej o wymiarach 35x45 mm w formacie .jpg lub .jpeg 

(konieczne do uzyskania obowiązującej e-legitymacji, szczegółowe wytyczne podaje sekretariat) 

4. Kartę zdrowia ucznia. 

5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie 

wydaje sekretariat). 

6. Oświadczenie w sprawie lekcji: wychowania do życia w rodzinie, religii albo etyki 

 

 

            


