Załącznik nr 2
Do Regulaminu rekrutacji

PODANIE - KWESTIONARIUSZ KANDYDATA
ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej/………….
Branżowej Szkoły I Stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
1.

Nazwisko: ……………………………………………. Imię: ……….…………………………………..

2.

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………….………………………..

3.

PESEL: …………………………………………………………………………………………………...

4.

Adres zamieszkania: ....................................................... …………………………..……………………...

5.

Imiona rodziców:
imię ojca:

………………………….

imię matki:

………………………….

6.

Telefon: ……………………..…........

Adres e –mail ……………..……………………………..

7.

Ukończone gimnazjum ……………………….…………………………………………...……………...

Krótki życiorys (z wymienionymi osiągnięciami i zainteresowaniami):

8.

Wybór kierunku: ..............................................................................................................

9.

Kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej mają obowiązek potwierdzenia woli podjęcia nauki w
Sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni, ul. Rynek 32, poprzez
złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.

Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu-kwestionariuszu dla potrzeb
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego i na tok nauki w szkole, zgodnie z art. 23
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi
zmianami).

…………………………..., …………….
miejscowość

data

...……………………..……………………………………….
czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów/ kandydata

Do kwestionariusza/podania dołączam:
1/ dwa zdjęcia,
2/ świadectwo ukończenia gimnazjum,
3/ zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
4/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku,
5/ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą poradnię psychologicznopedagogiczną,
6/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół orzekający o stopniu
niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada),
7/ zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub specjalisty o wskazaniach do zajęć rewalidacyjnych.

Kcynia, ………………

………………………………..
imię i nazwisko
……………………………….
adres
………………………………..

WNIOSEK
ucznia o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia
w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni

Proszę

o

przyjęcie

mnie

do

Branżowej

Szkoły

I

Stopnia

do

klasy

o

kierunku

……………………………………………….. od roku szkolnego ……………………………..……………. .
Swój wybór uzasadniam ……………………………..…………………………………………..……………. .

…………………………………..
podpis kandydata

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną zgodnie
z Regulaminem rekrutacji § 1 pkt 1 ppkt lit. d.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
1.

Przyjęty/a do nauki zawodu ………………………………………………………………………………...

2.

Nie przyjęty/a do szkoły / uzasadnienie ……………………………………………………………………
......................................................................................................................................................................

Przewodniczący Komisji……………………….
Członek komisji………………………………..
Członek komisji………………………………..
Kcynia, dnia…………

Dyrektor……………………….

