
Podanie do pobrania na stronie:  www.zskorczak-prudnik.pl  

   

Imię i nazwisko kandydata  Miejscowość i data 

 

         DYREKTOR 

     ZESPOŁU SZKÓŁ MEDYCZNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA 

      W PRUDNIKU 

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Publicznego Technikum na rok szkolny 2018/2019.  

 

Interesuje mnie kształcenie w zawodzie: 

 

TECHNIK ORTOPEDA  

TECHNIK MASAŻYSTA DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH  

  

Jako język wiodący wybieram: NIEMIECKI  ANGIELSKI  
             (Wybór zaznacz krzyżykiem) 

DANE KANDYDATA:                     * wypełnić drukowanymi literami             

Imię / Imiona *  

Nazwisko*  

PESEL 
 

           

 

W przypadku braku numeru PESEL – seria  
i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

 

  

Data urodzenia i miejsce urodzenia  

Województwo   

  

Adres stałego zamieszkania / Miejscowość  

Ulica / Nr domu / mieszkania  

Kod pocztowy / Poczta  

Województwo  

  

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego  
 Telefon kontaktowy 

 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego   
 Telefon kontaktowy 

 

Do podania załączam: 
(wymienić wszystkie składane załączniki) 

1. świadectwo ukończenia gimnazjum 
2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
3. 2 fotografie 
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do kształcenia w określonym zawodzie 

Dotyczy tylko zawodu technik masażysta dla 
niewidomych i słabowidzących: 

 Dodatkowo: 
1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Miejscowość i data  

Podpis ucznia  

Podpis rodzica / prawnego opiekuna  

http://www.zskorczak-prudnik.pl/


 

 

 

WYPEŁNIA SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA 

 
ZESTAWIENIE UZYSKANYCH PUNKTÓW: 

 

 
Egzamin gimnazjalny 

 

Liczba 
punktów 

JĘZYK POLSKI  

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  

MATEMATYKA  

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE (BIOLOGIA, GEOGRAFIA, FIZYKA, CHEMIA)  

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY  

Razem liczba punktów za egzamin gimnazjalny  

Punktacja za dodatkowe kryteria kwalifikacyjne 

- z tytułu ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum 

JĘZYK POLSKI  

BIOLOGIA  

INFORMATYKA  

JĘZYK OBCY  

- z tytułu innych osiągnięć wyszczególnionych na świadectwie szkolnym  

Łączna liczba punktów  

 

 
10. Przyjęcie do szkoły poza ustalonymi kryteriami  .................................................................................... 

                                                                                       ( jeżeli tak, wpisać na jakiej podstawie ) 

 
11. Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja Rekrutacyjno –  
      Kwalifikacyjna postanowiła : 
 
....................................................................................................................................................... 

( przyjąć /  nie  przyjąć  do  klasy pierwszej) 
 

 
 
 

................................                                                                  .................................................... 
 ( miejscowość i data )                                   ( pieczęć szkoły )                                      ( Przewodniczący) 
 

 

 Odbiór dokumentów: /wypełnić w przypadku odbioru dokumentów/  

 
       Poświadczam odbiór kompletu dokumentów. 
 

................................................................. 
                                                                       podpis  obierającego 


