
KARTA ZGŁOSZENIA DO TECHNIKUM 

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 2 

 

Dane osobowe ucznia: 

1. Imiona i nazwisko ..…………………………………………………………………………….… 

2. Data urodzenia ….…………………………………………………………….……  

3. Obywatelstwo………………………………………... 

4.  

 

5. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)* ): 

matka  …………….........……………………., ojciec   …………………………………………. 

6. Dokładny adres zamieszkania ucznia  ………………………………………….....………..……. 

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

Powiat …………………..………….., Gmina ……………………………………….. 

7. Adresy zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów*):   

matka ………………………………....……………………........................................................... 

ojciec: ……………………………………………………………………………………………... 

8. Numery telefonów: ucznia  …...................................…………….…….......... 

rodziców/prawnych opiekunów*): matka: ....................................  ojciec …………….…..…….., 

9. Adres poczty elektronicznej ucznia …………………………………………………………...….. 

10. Adres poczty elektronicznej rodziców (konieczny do dostępu do dziennika elektronicznego)*): 

matka: ………................................................, ojciec: ................................................................... 

Proszę o przyjęcie mnie do Technikum w zawodzie …………………………………….…………  

W przypadku technikum logistycznego zaznacz czy chciałbyś być w klasie wojskowej:  

…………………………… (wpisz „tak”  lub „nie”). 

Jeżeli z braku miejsc nie dostanę się do klasy podanej wyżej proszę o przyjęcie mnie do klasy 

w zawodzie: 

1) ……………………………………………………………………………………………........ 

2) ………………………………………………………………………………………………… 

Na maturze chcę zdawać język obcy: ...............………………………………………………….. 
 

Przedmiot, który wg  mnie w wybranej klasie powinien być prowadzony na poziomie rozszerzonym 

(z listy przedmiotów przypisanych do zawodu pierwszego wyboru) ………………………...……… 

  

PESEL            



Załączniki (w nawiasie termin złożenia dokumentów): 

UWAGA: Do Oddziału Przygotowania Wojskowego można składać dokumenty (Kartę 

zgłoszenia wraz z załącznikami wymienionymi w punktach 1. do 4.) tylko do 31 maja!!! 

1. Trzy fotografie (od 15 maja do 16 czerwca 2023r.). 

2. Karta zdrowia (od 15 maja do 16 czerwca 2023r.). 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (od 15 maja do 16 czerwca 2023r.). 

4. Kopia aktu urodzenia (od 15 maja do 16 czerwca 2023r.). 

5. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (od 6 lipca do 10 lipca 2023r.). 

6. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (od 6 lipca do 10 lipca 2023r.). 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły przy ul. Żwirki i Wigury 2, pokój 122. 

NIE ZAPOMNIJ O WYPEŁNIENIU FORMULARZA ONLINE! 
 

 

Szanowni Państwo! 

 Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. ustaliło 

kwotę wpłaty na Komitet Rodzicielski na rok szkolny 2023/2024w wysokości 60 zł. 

Prezydium Komitetu Rodzicielskiego 

 

 

  Załączam orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Komisję Lekarską 

  Załączam orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

  Załączam opinię Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej 

  Załączam zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia  

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w Karcie Zgłoszenia oraz 

załącznikach do Karty dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

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

(data i podpis kandydata)   (podpis matki lub ojca lub opiekuna prawnego)  

*) jeżeli któryś z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej proszę załączyć wyrok sądu w tej 

sprawie. 


