Rekrutacja 2018/2019
Zanim złożysz dokumenty:
•
•
•
•
•
•

Kup białą sznurowaną teczkę A4 na dokumenty
Wydrukuj podanie z systemu elektronicznej rekrutacji
Skompletuj dokumenty wymienione w załącznikach do podania
Wydrukuj i wypełnij opis teczki (wzór poniżej)
Naklej opis teczki na jej pierwszą stronę
Wypełnij i dołącz do podania oświadczenie dotyczące języków obcych (wzór poniżej)

Wzory dokumentów do wydrukowania:
•
•
•
•
•
•

Opisu białej sznurowanej teczki składanej do szkoły
Oświadczenia dotyczącego języków obcych
Oświadczenia woli podjęcia nauki
Oświadczenia rezygnacji ze szkoły
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego
rodzicem

Wypełnić czytelnie drukowanymi literami !!!

(wypełnij drukowanymi literami - w każdej kratce jeden znak)

.......................................

Nazwisko

numer z systemu
(wpisuje osoba przyjmującą teczkę)

Imię
Adres zamieszkania
ulica/miejscowość

Gimnazjum ………………………………

numer domu/ numer mieszkania

kod pocztowy

miejscowość (poczta)
województwo
Telefony do kontaktu

Techniczne Zakłady Naukowe
im. Władysława Sikorskiego w Częstochowie
ul. Jasnogórska 84/90

TECHNIKUM nr 5
Zawartość teczki (wypełnia osoba przyjmująca dokumenty):
























Podanie złożone dnia ……………………………………………………………………………………………..
Zaświadczenie lekarskie złożone dnia ……………………………………………………………………………………………..
Oświadczenie o językach (angielski poziom …………..…………, niemiecki poziom ……………………)
Opinia PPP lub inna dotycząca problemów zdrowotnych (razem z podaniem)
Dokument potwierdzający tytuł laureata lub finalisty (razem z podaniem)
Dokument potwierdzający jedno z kryteriów (razem z podaniem – zaznacz odpowiednie):
wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kopie dokumentów (świadectwo, egzamin lub zaświadczenie zwolnienia z egzaminu) złożone dnia …………………………….……
Oryginały dokumentów (świadectwo, egzamin lub zaświadczenie zwolnienia z egzaminu) złożone dnia ………………..…………
3 zdjęcia legitymacyjne złożone dnia …………………………………………….
Karta zdrowia złożona dnia …………………………………………….
Oświadczenie woli złożone dnia ……………………………………..
Otrzymałem skierowanie na badania lekarskie dnia…………………………………………….Podpis……………………….
TECZKA KOMPLETNA na dzień: …………….… ……………… 2018 Podpis …………………………………………………
INNE UWAGI PO ZAKOŃCZONEJ REKRUTACJI np. rezygnacja: …………………………………………………………………

..............................................................

Częstochowa, dn. .................2018 r.

Numer wniosku

OŚWIADCZENIE

Ja, ....................................................................................................
nazwisko i imię /imiona/

uczyłam/uczyłem się w gimnazjum języka obcego:



Angielskiego na poziomie (zaznacz właściwy poziom)
o III.0
o III.1



Niemieckiego (zaznacz właściwy poziom)
o III.0
o III.1



innego (jakiego?) ...............................................................

Jako język wiodący kontynuowany z gimnazjum do matury w szkole ponadgimnazjalnej,
wybieram * :



angielski



niemiecki

...........................................

............................................

podpis gimnazjalisty

podpis rodzica/ prawnego opiekuna

* wybrany język musi znajdować się w grupie przedmiotów obowiązkowych na świadectwie gimnazjalnym, wypełnia tylko uczeń który miał oba języki na tym samym
poziomie.

..............................................................

Częstochowa, dn. .................2018 r.

Numer wniosku

OŚWIADCZENIE WOLI

Ja, ....................................................................................................
nazwisko i imię /imiona/

począwszy od roku szkolnego 2018/2019 wyrażam wolę podjęcia nauki
w Technikum Nr 5 Technicznych Zakładów Naukowych im gen. Władysława
Sikorskiego w Częstochowie. Zobowiązuję się jednocześnie do wykonania w
wyznaczonym terminie badań lekarskich.

...........................................

............................................

podpis gimnazjalisty

podpis rodzica/ prawnego opiekuna

..............................................................

Częstochowa, dn. .................2018 r.

Numer wniosku

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI

Ja, ....................................................................................................
nazwisko i imię /imiona/

rezygnuję z podjęcia nauki

w Technikum Nr 5 Technicznych Zakładów

Naukowych im gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie w roku szkolnym
2018/2019. Potwierdzam odbiór kompletu złożonych przeze mnie dokumentów
w obecności rodzica/ prawnego opiekuna.

...........................................

............................................

podpis gimnazjalisty

podpis rodzica/ prawnego opiekuna

......................................................................

Częstochowa, dn. .................2018 r.

imię i nazwisko rodzica/opiekuna

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka:

....................................................................................................
nazwisko i imię /imiona/ kandydata

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej. Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym (włącznie z kandydatem do Technikum Nr 5 w Częstochowie):
Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Miejsce nauki

1
2
3
4
5
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1.

……………………............................................
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

1

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

.....................................................................

Częstochowa, dn. .................2018 r.

imię i nazwisko rodzica/opiekuna

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA
ORAZ
NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA Z JEGO RODZICEM

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

....................................................................................................
nazwisko i imię /imiona/ kandydata

wychowuję samotnie jako:
(panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji, osoba rozwiedziona)1
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2.

……………………............................................
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

1

2

właściwe podkreślić - zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.) samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka
wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem Uwaga!!! Do oświadczenia należy dołączyć w oryginale,
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód, separację lub
akt zgonu.
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.

