KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY KANDYDATA
do Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach
1. Imię (imiona) i nazwisko kandydata ....................................................................................
2. Numer PESEL ........................................................................................................................
3. Data urodzenia ........................................................................................................................
4. Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo) ..................................................................
5. Adres zameldowania (ulica, kod pocztowy, miejscowość) .....................................................
..................................................................................................................................................
6. Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość) .......................................................
………………………………………………………………………………………………...
7. Imię i nazwisko (a) matki (opiekuna prawnego*) ....................................................................
8. Telefon kontaktowy matki (opiekuna prawnego) ..................................................................
9. Adres e-mail matki (opiekuna prawnego) .............................................................................
10. Adres zamieszkania matki (opiekuna prawnego)....................................................................
11. Imię i nazwisko (a) ojca (opiekuna prawnego*) ......................................................................
12. Telefon kontaktowy ojca (opiekuna prawnego) ....................................................................
13. Adres e-mail ojca (opiekuna prawnego) ...............................................................................
14. Adres zamieszkania ojca (opiekuna prawnego) .....................................................................
15. Nazwa i dokładny adres ukończonego gimnazjum.
……………………………………………………………………………………………………
16. Stopień zaawansowania w nauce języka (ów) obcego (ych)
 Język angielski

- .................. lat nauki

 Język .......................................

- .................. lat nauki

 Język .......................................

- .................. lat nauki

17. Zainteresowania ....................................... .............................................................................
.......................................................................................................................................................
18. Osiągnięcia .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
19. Proszę podać źródło informacji o szkole:
Internet

 targi edukacyjne  „Dni otwarte”  inne…………………………….

Katowice, dnia .......................................

........................................................
(podpis kandydata)

Potwierdzamy zgodność wyżej wymienionych danych z danymi zawartymi w dokumentach urzędowych
Katowice, dnia .......................................

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

Katowice, dnia .......................................

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

(podpis matki/opiekuna prawnego)
(podpis ojca/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

Katowice, dnia ................ 20…. r.
......................................................
(imię i nazwisko kandydata)

......................................................
......................................................
(adres zamieszkania)

Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
nr 2 w Katowicach

Podanie
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do Technikum nr 4 w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach do klasy pierwszej.

...................................................................
(podpis kandydata)

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów
Oświadczamy, ze wybór szkoły został przez syna/córkę dokonany za naszą aprobatą.
Zobowiązujemy się do współdziałania ze szkołą w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz do
zapoznania się ze Statutem Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania a także do
niezwłocznego informowania szkoły o wszelkich zmianach dotyczących naszego dziecka.

...................................................................... ...................................................................
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Do podania dołączam:
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum
2. Zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego
3. Dwa zdjęcia legitymacyjne
4. Szkolną dokumentację medyczną
5. Kwestionariusz informacyjny
6. Prośbę o umożliwienie nauki religii/etyki
7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

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

Katowice dnia ........................... r.

(imiona i nazwisko/a/ rodziców/ opiekunów)

..................................................
..................................................
(adres zamieszkania)

Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Katowicach

PROŚBA
Działając w oparciu o § 1.1 i 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. Nr 36 z 1992 r., poz. 155 z późn. zm.)
wyrażam życzenie
umożliwienia udziału mojej córki / mojego syna* ............................................................ , uczennicy / ucznia*
(imię i nazwisko)

klasy ............Technikum nr 4/XVI LO* w Katowicach w zajęciach edukacyjnych z religii.

...................................................................... ...................................................................
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

* niepotrzebne skreślić

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

Katowice dnia ........................... r.

(imiona i nazwisko/a/ rodziców/ opiekunów)

..................................................
..................................................
(adres zamieszkania)

Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Katowicach

PROŚBA
Działając w oparciu o § 1.1 i 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. Nr 36 z 1992 r., poz. 155 z późn. zm.)
wyrażam życzenie
umożliwienia udziału mojej córki / mojego syna* ............................................................ , uczennicy / ucznia*
(imię i nazwisko)

klasy ............ Technikum nr 4/XVI LO* w Katowicach w zajęciach edukacyjnych z etyki.

...................................................................... ...................................................................
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

* niepotrzebne skreślić

Katowice, dnia .......... 20…. r.
.............................................................
(imię i nazwisko prawnego opiekuna)
............................................................
Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
nr 2 w Katowicach

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

(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
Działając zgodnie z Art. 23 p. 1. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz.
883) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna / córki
………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
dla celów szkolnych, egzaminacyjnych i statystycznych, w tym umieszczania na
stronach internetowych Zespołu.
(numer PESEL)

..............................................................
(podpis składającego oświadczenie)

