
Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
(proszę wypełnić wielkimi literami i czytelnie)

wybrany zawód:

ZAŁĄCZNIKI

 4 zdjęcia
 świadectwo

 wyniki egzaminu 
gimnazjalnego

 zaświadczenie lekarskie
 karta zdrowia

DANE  OSOBOWE  KANDYDATA

NAZWISKO

Pierwsze imię: Drugie imię:.

Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok). 
 
Miejsce urodzenia:. PESEL:

Województwo 

Adres e-mail:. Telefon:

ADRES

Województwo:. Miejscowość:

Ulica: . Numer domu:

Kod pocztowy: . Poczta: Telefon do domu:

UKOŃCZONE GIMNAZJUM

Nazwa z numerem
Miejscowość Rok ukończenia



RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) 

MATKA
Imię i nazwisko

Adres (jeśli matka zamieszkuje pod innym adresem niż uczeń)

Telefon kontaktowy

Czy posiada władzę rodzicielską 

OJCIEC
Imię i nazwisko

Adres (jeśli ojciec zamieszkuje pod innym adresem niż uczeń)

Telefon kontaktowy
Czy posiada władzę rodzicielską

OPIEKUN PRAWNY
Imię i nazwisko

Adres 

Telefon kontaktowy .

Ważne informacje o stanie zdrowia ucznia: 

INFORMACJE DODATKOWE O KANDYDACIE

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności tak nie
Pochodzę z rodziny wielodzietnej (minimum dwoje rodzeństwa) tak nie
W rodzinie są osoby niepełnosprawne tak nie
Wychowuję się w rodzinie niepełnej tak nie
Rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej tak nie



OPINIE I ORZECZENIA

Kandydat posiada opinię lub orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną w zakresie

 Kandydat posiada inne opinie lub orzeczenia (podać jakie):

 dysleksji dysgrafii dysortografii dyskalkulii

OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE

1. Podstawowym językiem obcym nauczanym w szkole jest 
język angielski. Jako drugi język obcy wybieram: 

Język niemiecki Język hiszpański

2. Wnioskuję o zorganizowanie zajęć: religii etyki nie wnioskuję
3. Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z przedmiotu:

przygotowanie do życia w rodzinie
TAK NIE 

POPRZEDNIA SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA                                             
(wypełniają wyłącznie kandydaci przenoszący się do Technikum Menedżerskiego z innej szkoły)

Nazwa szkoły z numerem
Adres (kod pocztowy, miejscowość i ulica) Rok zakończenia nauki w szkole

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z prawdą i zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia szkoły o 
ewentualnych ich zmianach. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla do celów związanych z procedurami obowiązującymi w 
szkole (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

                              …............................................................................................................        
                                        (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

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



Z jakich źródeł pozyskaliście Państwo informacje o naszej szkole ? (można wybrać więcej niż 
jedną odpowiedź)

 Internet  Ulotki  Uczniowie naszej 
szkoły

 Rodzina 

 Znajomi  Prezentacja szkoły 
w gimnazjum

 Nauczyciel/pedagog w 
gimnazjum

Dlaczego wybraliście Państwo naukę w naszej szkole ? 

UWAGI (WYPEŁNIA SZKOŁA):

Średnia ocen ucznia z gimnazjum : ….......................................................

Ocena z zachowania: …......................................................................................................................


