
Dane osobowe wypełnić pismem drukowanym (technicznym) lub maszynowym    
 
                                                                                                                                                                                   Nr księgi 

I. Dane o Kandydacie 
 
11) Nauka języków obcych w gimnazjum, język...................................język............................................. 

 
                                                                                                                              pierwszy                                                            drugi 

 
12) Ukończone Gimnazjum nr....................     __ __ - __ __ __                 ....................................................................... 
                                                                                                                                kod pocztowy                                miejscowość                    

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

                                                                                                adres gimnazjum 

II. Informacja dotycząca rodziców (opiekunów prawnych) i rodziny  
Ojciec (opiekun prawny) 
 
1)...........................................................                   2).............................................................................. 
                                     imię                                                                                                     nazwisko 

3)............................................................................................................................................................... 
       

                         miejsce pracy                                                                 telefon                                                 zawód 

4)...........................................................                   5).............................................................................. 
 
        adres zamieszkania (wpisać jeżeli jest inny niż kandydata)                                                     numer  telefonu (do kontaktów)  

Matka (opiekunka prawna) 
 
1) ..........................................................                   2) ............................................................................. 
                             

imię
         

                                                                                                                      nazwisko 

 
3) .............................................................................................................................................................. 
                                   miejsce pracy                                                             telefon                                                        zawód 

 
4) ..........................................................                   5) ............................................................................. 
 
        adres zamieszkania (wpisać jeżeli jest inny niż kandydata)                                                               numer  telefonu (do kontaktów)  

 
Czy córka/syn była/był zwolniona/zwolniony z wychowania fizycznego w gimnazjum 
 

TAK 
 

NIE 

                                                               ( niepotrzebne skreślić) 

Jeżeli tak to proszę podać (ogólnie) przyczynę tego zwolnienia, np. złamanie, padaczka, itp. 
 
.................................................................................................................................................... 
 
III. Moje hobby i zainteresowania............................................................................................ 
                                                                                                                  wpisuje kandydat lub rodzice (opiekun) 

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

 

                       

format fotografii 
(30x42mm) 

                                          

 1) imię        2) Drugie imię     

                                           

 3) Nazwisko              

                                          

 4) Data urodzenia    5) Miejsce urodzenia      

                                          

 6) Adres zamieszkania, miejscowość      7) Kod pocztowy   

                                           

 8) Ulica, nr domu, lokal             

                                          

  

9) Telefon kontaktowy kandydata 
 

 10) Nr PESEL 
 
 

  

  



PO WYPEŁNIENIU POUFNE                                                            ............................dnia..........20.....r                                                                   
 

.................................................. 
                      Imię i nazwisko 

.......................................... 
                         adres

 

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

 

                        Dyrektor 

                   Zespołu Szkół  
                                                     Centrum Kształcenia Rolniczego  
                   w Brzostowie 

      89-350 Miasteczko Krajeńskie 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 20...../... 
do klasy 
pierwszej........................................................................................................................ 
                                                                          wpisać nazwę szkoły 

 

w zawodzie: 
technik rolnik,    technik żywienia i usług gastronomicznych, 
technik hodowli koni,    
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - zawód:   rolnik   
  
 

 

 

Do dokumentów załączam: 
-2 fotografie (30x42mm) 
-skrócony odpis aktu urodzenia 

-informację lekarza o stanie zdrowia (zaświadczenie) 
-2 białe koperty (bez adresu oraz 2 znaczki na list (nie naklejać) 
inne................................................................................................................................. 
 

 
Oświadczenie  
(Podpisać po ogłoszeniu rekrutacji) 
Zgodnie z zarządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2001r.(Dz. U. Nr 97. poz.1045 z późn. zm.) & 20 ust. 
3, pkt  4 w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych, przedszkoli i szkół 
oraz przechodzenia z jednych typów do innych, potwierdzam wolę podjęcia nauki w tej szkole  
 

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

 
Kwituję odbiór dokumentów: 
 

    ................................................          ................................................. 
               data           podpis 

 


