
Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II 

ul. Warszawska 34 
      06-230 Różan                         zespolszkolrozan1@wp.pl 

                                                             /fax  (0~29) 76 69 026                        zsrozan.edupage.org 
 

 
 

              P O D A N I E   
 Proszę o przyjęcie mnie do: 
  
LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO(jaki profil)……..................................................... 
 
TECHNIKUM w zawodzie  ...................................................................................................... 
 
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA w zawodzie ................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
     Dane o kandydacie 
 
NAZWISKO: IMIONA: 

 

DATA  I  MIEJSCE  URODZENIA 
(miejscowość, województwo): 
 
 

PESEL: 

ADRES  ZAMIESZKANIA (ulica, numer domu 
numer mieszkania, miejscowość z kodem pocztowym,) 
 

 
 

ADRES  ZAMELDOWANIA (jeśli jest inny niż 
adres zamieszkania): 

TELEFON: 

 

     DANE  RODZICÓW 
 

                 OJCIEC                            MATKA 
NAZWISKO  I  IMIĘ: 
 
 
 (telefon): 

NAZWISKO  I  IMIĘ: 
 
 
(telefon): 

Miejsce pracy  Miejsce pracy 
 
 

 

Nazwisko i imię opiekunów prawnych (adres, telefon) 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i mojego dziecka dla potrzeb szkoły, w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
Różan dn. .............................                 .............................................      ................................... 
                             (Podpis kandydata)           (podpis rodzica, opiekuna) 



Którego z języków obcych uczyłeś się w gimnazjum i wybierasz go jako pierwszy 
(postaw X w odpowiedniej kratce): 
Lp. Język obcy 
1. Język angielski  
2. Język niemiecki  
3. Język rosyjski  

 
Załączniki 

 Oryginał świadectwa 
 Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu .Trzy fotografie 
 Dla kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia- zaświadczenie 

lekarskie (lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kształcenia w określonym zawodzie 

================================================================= 
Poniższą część wypełnia szkolna komisja rekrutacyjna (szkoła ponadgimnazjalna) 
Przedmioty, za które uczeń uzyska punkty ze świadectwa ukończenia gimnazjum 
Lp. Przedmiot Ocena ze świadectwa  Punkty  
1. Język polski   
2. Matematyka   
3. Informatyka   
4. Język obcy nowożytny …………….   
5. Średnia arytmetyczna ocen z obowiązkowych i dodatkowych  

zajęć edukacyjnych 
  

6. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  
7. Tytuł finalisty lub laureata w konkursach przedmiotowych   

organizowanych przez kuratora oświaty 
 

8. I, II, III, miejsce w zawodach sportowych i konkursach artystycznych 
na szczeblu wojewódzkim 

 

9. I, II, III miejsce w zawodach sportowych i konkursach artystycznych  
na szczeblu powiatowym 

 

10. Inne wyróżnienia – osiągnięcia w aktywności  
                                                          Punkty uzyskane ze świadectwa:  

Lp. Egzamin gimnazjalny Punkty 
1. Język polski  
2. Historia i wiedza o społeczeństwie  
3 Matematyka  
4. Przedmioty przyrodnicze: geografia, biologia, chemia, fizyka  
5. Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym  
                                                          Punkty za egzamin gimnazjalny: 
 

 

 

Ogółem punkty: (świadectwo + egzamin gimnazjalny) 
 

 

 
Podpisy komisji rekrutacyjnej:  




