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Załącznik do wniosku o przyjęcie na rok szkolny 

2020/2021 
 

SZKOŁY MŁODZIEŻOWE 

    
    

 

 

 
 

 

 

Imiona        Nazwisko  
l 

 

 

Data urodzenia (dd.mm.rrrr)   .   .       Miejsce urodzenia           
 

 

Pesel              Płeć         K  M  
 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 
  
                                                                                                                       

Miejscowość  Ulica  Nr domu  Nr lokalu  
                                                                                      

Kod   -               Poczta  Województwo  
                                                                                                     

Powiat  Gmina  Telefon  e-mail  
                                                                                
 

Nazwa szkoły podstawowej  

 
 

     Imię                                     Nazwisko                      Telefon kontaktowy 

Dane matki/prawnej opiekunki       
     Imię                                     Nazwisko                      Telefon kontaktowy 

Dane ojca/prawnego opiekuna       
 
 

 

DEKLARACJA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY 

 
TECHNIKUM: 
 

 
Technik hotelarstwa (5 lat nauki) 

 

 
Technik usług fryzjerskich (5 lat nauki) 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: (3 lata nauki)    
 

 
podaj wybrany zawód: 

 

 
 

kierowca-mechanik; fotograf; kucharz; fryzjer; sprzedawca; ogrodnik; monter konstrukcji budowlanych; zdun; murarz-

tynkarz; kamieniarz; betoniarz-zbrojarz; cieśla; dekarz; monter izolacji budowlanych; monter izolacji przemysłowych; 

monter systemów rurociągowych; monter sieci i instalacji sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie; lakiernik samochodowy; kominiarz; blacharz samochodowy; blacharz; kowal; ślusarz; operator 

obrabiarek skrawających; mechanik pojazdów samochodowych; mechanik-monter maszyn i urządzeń; optyk-mechanik; 

zegarmistrz; złotnik-jubiler; koszykarz-plecionkarz; rękodzielnik wyrobów włókienniczych; drukarz offsetowy; 

operator procesów introligatorskich; elektryk; elektromechanik; elektromechanik pojazdów samochodowych; 

elektronik; monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych; stolarz; krawiec; kuśnierz; tapicer; garbarz skór; obuwnik; 

kaletnik; operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa; automatyk; 

kelner; pracownik obsługi hotelowej; mechatronik; magazynier-logistyk 

 
 

 
WYPEŁNIA SZKOŁA: 

-zaświadczenie lekarskie □ 

-język: niemiecki/angielski □ 

- zaświadczenie o praktykach □ 

- zdjęcia □ 

- nabór elektroniczny □ 

- kserokopia aktu urodzenia □ 

http://www.zsug-pleszew.internetdsl.pl/
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PODANIE 
 

         Dyrekcja   

         Zespołu Szkół 

         Usługowo- Gospodarczych  

         w Pleszewie 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

ŻYCIORYS 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach organizacji i promocji kształcenia w ZSUG w Pleszewie zgodnie 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1781 z późn. zm./ 

 
 

 

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

podpis rodzica/ opiekuna prawnego                              /podpis wnioskodawcy/ 
 
 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

 3 zdjęcia 

 zaświadczenie o praktykach (w przypadku kandydata do branżowej szkoły I stopnia) 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

 zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty 

 kserokopia aktu urodzenia kandydata 

 nabór elektroniczny pleszew.edu.com.pl/Kandydat 

http://www.zsug-pleszew.internetdsl.pl/
http://pleszew.edu.com.pl/Kandydat

