Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
WYPEŁANIA ZSZ WĘGORZEWO

Oryginał świadectwa

Tak / Nie

Data wpływu wniosku

Oryginał zaświadczenia

Tak / Nie

Data wpływu oryg. dok.

Dane osobowe kandydata (wypełnia kandydat czytelnie drukowanymi literami)
PESEL
Nazwisko i imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia / województwo
Adres (ulica, kod, miejscowość)
Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna)
Imię i nazwisko matki (prawnej opiekunki)
Telefon kandydata
Adres e-mail kandydata
Telefon rodzica
Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły od 07 maja 2018 do 12 czerwca 2018 !.

Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna Zespołu Szkół Zawodowych
im. Gen. J.Bema w Węgorzewie
Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w ZSZ w Węgorzewie na
rok szkolny 2018/2019 według niżej przedstawionych preferencji:
Lp.
1
2
3
4
5
6

TYP SZKOŁY

ZAWÓD / specjalizacja

Typ szkoły:

Technikum – zawód: ekonomista, handlowiec, informatyk, organizacja reklamy, obsługa turystyczna;
 Szkoła branżowa IO (SzB) – zawód: wybrany przez kandydata PRZYKŁAD:


Lp.

TYP SZKOŁY

ZAWÓD / specjalizacja

1

Technikum

Informatyk / robotyka

2

Technikum

Organizacja reklamy / fotografia i grafika komp.

3

Technikum

Ekonomista / ekonomia menadżerska

4

Technikum

Obsługa turystyczna / marketing w turystyce

5

Szkoła branżowa

Mechanik pojazdów samochodowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Zawodowych im. Gen. J.Bema w Węgorzewie dla potrzeb rekrutacji przeprowadzanej przez szkołę oraz w celach niezbędnych do prowadzenia dokumentacji
pedagogicznej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997r., poz.
883)
Zostałam/em poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych oraz ich poprawienia i uzupełnienia.
Wyrażam także zgodę na upublicznienie, poprzez wywieszenie w budynku szkoły wyników rekrutacji.

.................................................................................
PODPIS RODZICA (PRAWNEGO OPIEKUNA)
dnia.......................................................

..........................................................................
PODPIS KANDYDATA
dnia.........................................................

UWAGA: Odpowiedzi na poniższe pytania nie są obowiązkowe i wykorzystane będą wyłącznie do celów
statystycznych.
1. Czy złożyłaś/eś dokumenty do Liceum Ogólnokształcącego w Węgorzewie?

Tak / Nie

Jeśli tak, to do jakiej grupy/profilu? …………………………………………………………………
2. Która szkoła jest dla ciebie priorytetową (zakreśl/otocz właściwy wybór)
a) Technikum

b) Szkoła Branżowa

c) LO

3. Czy dodatkowo złożyłaś/eś dokumenty do innych szkół poza Węgorzewem?

Tak / Nie

Jeżeli tak, to podaj nazwę szkoły: ..............................................................................................
4. Był/a-bym zainteresowany/a zamieszkaniem w internacie przy LO w Węgorzewie

Tak / Nie

Potwierdzam odbiór dokumentów

Węgorzewo, dnia....................................

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

Zawody/specjalizacje do wyboru w roku szkolnym 2018/2019
w Zespole Szkół Zawodowych im. Gen. J. Bema w Węgorzewie
TECHNIKUM
1. Technik obsługi turystycznej – NOWOŚĆ – specjalizacja:
 Marketing w turystyce
 Turystyka międzynarodowa
 Organizacja i zarządzanie w turystyce
Planowane przedmioty rozszerzone: geografia; wos, język angielski
2. Technik informatyk - specjalizacja:
 Robotyka
 Bezpieczeństwo wewnętrzne
 Tworzenie gier komputerowych
Rozszerzone: matematyka; informatyka/geografia.
3. Technik organizacji reklamy - specjalizacja:
 Fotografia i grafika komputerowa
 Wizaż i stylizacja w reklamie
Rozszerzone – geografia; wos
4. Technik handlowiec - specjalizacja:
 Logistyka w handlu
 Menadżer w handlu
Rozszerzone – geografia; wiedza o społeczeństwie

BRANŻOWA SZKOŁA IO
(nazwa skrócona BS)
ZAWODY:

sprzedawca; SZKUTNIK, fryzjer; cukiernik; kucharz; piekarz; murarztynkarz; mechanik pojazdów samochodowych; wędliniarz; ślusarz; stolarz;
monter-elektronik; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; elektromechanik pojazdów samochodowych;
elektromechanik; elektryk.
UWAGA:

1. Obowiązek znalezienia pracodawcy
z uprawnieniami
do
kształcenia
uczniów-pracowników młodocianych w
danym zawodzie spoczywa na kandydacie.
2. Szkoła udziela informacji o pracodawcach poszukujących uczniów.

5. Technik ekonomista - specjalizacja:
 Ekonomia menadżerska
 e-Biznes
Rozszerzone – geografia; wiedza o społeczeństwie
UWAGA: W każdej specjalizacji w danym zawodzie w ramach
przedmiotów zawodowych realizowane będą przedmioty związane z daną specjalizacją, które będą występowały na świadectwie
ukończenia szkoły.

Więcej o danym zawodzie można dowiedzieć się na naszej stronie http://www.zszwegorzewo.pl
Zespół Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie;
ul. Szpitalna 9; 11-600 Węgorzewo; Polska; tel./fax. +48 87 4270050

