
 

…………………………………………                           ……………………..………...……. 
       (imię i nazwisko kandydata /ім'я кандидата) 

                                                                                              (miejscowość, data / місце, дата) 

………………………………………… 
(data i miejsce urodzenia/дата і місце народження ) 

 

…………………………………………                               PESEL  
( imiona rodziców/ імена батьків)                                                              (Nr PESEL lub data urodzenia / Номер PESEL або дата народження 

 

…………………………………………               
          (adres zamieszkania, miejscowość, kod/  

       адреса, код міста)  

    

…………………………………………         

……………………………………….... 
(nr telefonu/ номер телефону) 

 

Ukończone gimnazjum w/ завершена середньої школи в: …………………….................................... 
 

 

P O D A N I E/ додаток 
                                                                                                     

                                                                                DYREKCJA Zespołu Szkół w Gorzycach                                                                                                       
                                                                                          (управління шкільний комплекс) 

                                                                                                      ul. Żwirki i Wigury 2 

 

Zwracam się o przyjęcie do klasy pierwszej Waszej Szkoły / Я прошу про прийом до першого класу 

вашої школи 

Typ szkoły/ Тип школи: 

 

Technikum/ технічний:............................................................................................................ 
( mechaniczne, mechatroniczne, ekonomiczne, handlowe, informatyczne, teleinformatyczne, odlewnicze, fryzjerskie, kosmetyczne, logistyczne, 

spedytorskie, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektryczne, programistyczne /  

механічне, Мехатронні, економічні, торгові, інформаційні технології, телекомунікації, ливарного виробництва, перукарня, косметика, 
логістика, буксирування, обладнання та системи поновлюваних джерел енергії, електричний, програмування) 

 

Szkoła Branżowa I stopnia (3 lata) / ПТУ 1 ступеня (3 роки): …………….…………………… 

………….. .............................................................................................................................................  
 ( zawód: ślusarz; operator obrabiarek skrawających CNC; sprzedawca; mechanik- monter maszyn i urządzeń; operator maszyn i urządzeń odlewniczych; 

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych/  

Рід занять: слюсарні; Оператор верстатів з ЧПУ; продавець; mechanik- монтажника машини і обладнання; Оператор ливарні 
машини і обладнання; слюсарем, установка і санітарії) 

 

W gimnazjum uczyłem(am) się języka (ów) obcych/ У середній школі я вчився (такий же) мова (и) іноземної:  

1………………………………………… 

2………………………………………… 

 

Do podania załączam/ Я додати до заяви:  

1.  dwa zdjęcia , podpisane na odwrocie/ дві фотографії, підписані на спині 
2.  kartę zdrowia (oryginał i tłumaczenie) / медична довідка (оригінал і переклад) 

3.  kartę szczepień (oryginał i tłumaczenie) / вакцинація карти (оригінал і переклад) 

4. Świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej (oryginał i tłumaczenie) / Свідоцтво (оригінал і переклад) 

5. Załącznik do świadectwa (oryginał i tłumaczenie) /  додаток до свідоцтва (оригінал і переклад) 

6. Kserokopię paszportu / ксерокопія паспорта 

 Moje szczególne zainteresowania i osiągnięcia/ Мої особливі інтереси і досягнення 

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

............................................................................................................................. ......................................… 
                (dotyczy zainteresowań i osiągnięć poza konkursami i olimpiadami  punktowanymi  zgodnie z przyjętą punktacją w naborze/  

зачіпає інтереси і досягнення поза змаганнями та Відповідно Олімпійських ігор punktowanymi з прийнятим рахунком в наборі) 

W obecnym roku szkolnym chcę mieszkać w internacie                           TAK           NIE 
(У поточному навчальному році я хочу жити в гуртожитку                                               ТАК                  НІ) 

W obecnym roku szkolnym chcę uczęszczać dodatkowo na lekcje:          Religii        Etyki 
(У поточному навчальному році я хочу додатково відвідувати уроки:                            релігії             етики) 

 

 
                                                                   

………………………………………………..                                                                                         ................................................................ 

             (podpis rodziców/  підпис батьків)                                                          (podpis ucznia/ підпис студента )  

           


