
 

 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ w Kietrzu 
 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
    48-130  KIETRZ, ul. Kościuszki 14                                   tel. 77 / 485 43 97, 503 988 719          

 
__________________________                 Kietrz, dn._________________ 
nazwisko i imiona  

  
__________________________  
adres zamieszkania 

 
__________________________  
telefon   

PODANIE 

 
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia w Kietrzu 

 
 

zawód 
 

1. Dane osobowe ucznia:  
    

a. data i miejsce urodzenia   _________________________ 

b. PESEL      _________________________ 

c. imiona i nazwiska rodziców/opiekunów _________________________ 

d. telefon do rodziców/opiekunów  _________________________ 

 
Podkreśl trzy przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:  

język obcy __________________, matematyka, biologia, chemia, geografia, historia. 

     
            
        _________________________ 
                  podpis ucznia 

2. Zobowiązania rodziców/opiekunów do: 

a. uiszczania ustalonych opłat na każde dziecko, 

b. uczestniczenia w zebraniach rodziców i wywiadówkach, 

c. stałych kontaktów z wychowawcą i zakładem pracy w sprawach nauki i wychowania, 

d. uczestnictwa w pracach Rady Rodziców i w pracach na rzecz szkoły, 

e. wysłania dziecka na I, II ,III stopień kursu dokształcającego. 

3. Do podania należy dołączyć jedno zdjęcie (podpisane: imię, nazwisko, data urodzenia, adres) 

4. Po zakończeniu roku szkolnego dołączę świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla 

oraz zaświadczenie z egzaminu. 

5. Proszę o zorganizowanie lekcji religii dla mojego syna/córki     TAK  NIE* 

6. Proszę o zorganizowanie lekcji wychowania do życia w rodzinie  TAK  NIE* 

 

        ____________________ 
* właściwe podkreślić                                               podpis rodzica / opiekuna 



 

 

 
 

 

 

DOTYCZY  TYLKO  PRACOWNIKÓW  MŁODOCIANYCH 

 

 

7. Wypełnia zakład pracy, w którym uczeń będzie odbywał zajęcia praktyczne w uczącym się zawodzie: 

 
Zakład pracy  ________________________________________________________ 

              wpisać pełną nazwę bez skrótów 

 

            ________________________________________________________ 

 

Zaświadcza się, że od 1 września bieżącego roku 

 
przyjmuję ucznia ______________________________________________________ 

                     nazwisko i imię 

 

na zajęcia praktyczne w zawodzie ________________________________________ 
       nazwa zgodna z wykazem zawodów  

i zobowiązuje się do: 

 

 

a. dostarczania do szkoły do 15-go września bieżącego roku kopii umowy  

o prace, 

b. realizacji programu nauczania zajęć praktycznych wyżej wymienionego zawodu 

(o program zajęć praktycznych zakład stara się we własnym zakresie), 

c. regulaminowego dostarczania do szkoły danych o uczęszczaniu ucznia na 

zajęcia praktyczne, 

d. stałych kontaktów ze szkołą w sprawach nauki i zachowania ucznia na 

zajęciach praktycznych, 

e. przestrzegania Kodeksu Pracy wobec pracowników młodocianych oraz 

obowiązujących przepisów w tej grupie pracowników, 

f. bieżącego prowadzenia dzienniczka zajęć praktycznych młodocianego. 

 

 

 

 

______________________________ 
               data, pieczątka i podpis 


