
WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

 

……..…………………………………………………………….. ………………………………………….. 
 NAZWISKO I IMIĘ KANDYDATA MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

…………………………………………………………………….. 
 ULICA, NR DOMU, MIEJSCOWOŚĆ 

……………………………………………………………………… 
 KOD POCZTOWY, POCZTA 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/20 

TECHNIKUM nr 1 im. Floriana Ceynowy w Kartuzach 

w zawodzie: (wybrany zawód podkreślić) 

 technik mechanik,  technik budownictwa,  technik mechatronik, technik elektryk, 

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

KANDYDAT JEST ABSOLWENTEM:  

DANE KANDYDATA 

DATA URODZENIA: ………………… ……………………………… …………………… 
 dzień miesiąc (słownie) rok 

MIEJSCE URODZENIA: ……………………………………………………………… woj. …………………………………………………………… 

PESEL  

 

TELEFON DOMOWY: …………………………………………………………….. 

 

DANE O RODZICACH (OPIEKUNACH) KANDYDATA 

IMIĘ I NAZWISKO OJCA: ………………………………………………………………………………… 

ADRES ZAMIESZKANIA, TELEFON KOMÓRKOWY:  ……………………………………………………………………………………................. 

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

IMIĘ I NAZWISKO MATKI: ………………………………………………………………………………… 

ADRES ZAMIESZKANIA, TELEFON KOMÓRKOWY: ……………………………………………………………………………………................ 

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

 

GIMNAZJUM  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

           

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie numeru telefonu. 



WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

 

DEKLARACJA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

a) Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach 

,lub w zajęciach dodatkowych z 

b) Deklaruję udział mojego dziecka w zajęciach pozalekcyjnych: 

Wychowanie do życia w rodzinie TAK   NIE  
 

Język kaszubski TAK   NIE  

c) Moje dziecko posiada: 

Opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej TAK   NIE  
 

Orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej TAK   NIE  

d) Zgadzam się na pomoc pedagogiczno – psychologiczną mojego dziecka: 
  

Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do Technikum nr 1 w Kartuzach zobowiązuję 

się dopilnować przestrzegania przez moje dziecko Statutu Szkoły i Regulaminu Ucznia. 

 

PODPIS RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

1) ……………………………………………... 2) ………………………………………………. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej; 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty; 

 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu 
laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (dotyczy laureatów 
i finalistów konkursów); 

 dwie fotografie opisane na odwrocie (nazwisko, imię, data urodzenia); 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni 
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (dotyczy kandydatów 
niepełnosprawnych); 

 zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.zst.kartuzy.pl). 

religii TAK   NIE  

etyki TAK   NIE  

TAK   NIE  


