
 Zespół Szkół Technicznych  
                                                 w Olecku 

                                                                  19-400 Olecko, Plac Zamkowy 2 
 

 
…………………......, dnia………………… 

………………………………………………. 
                         (imiona i nazwisko kandydata) 
 
…………………………………………….... 
                             (adres zamieszkania) 
 
…………………………………………………………….. 

                                                              Zespół Szkół Technicznych 
                                                                             ul. Plac Zamkowy 2 

                                                                               19-400 Olecko 
                                                                                   tel. 087 5202253 

 
 Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Technikum nr 2 na podbudowie gimnazjum  

w  zawodzie ………..……………...………………………………………………........................ 
               (technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich) 

 
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji oraz nauki w szkole zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2281).  

 
………………………………………. 

                                                                                                            (podpis kandydata) 
Dane o kandydacie: 
 
Data urodzenia …………………………………. miejsce urodzenia ………………………… 
 

PESEL  
 
Języki obce nauczane w gimnazjum: ………………………..…… / ………………………… 
                                                                                    (zaawansowany)                               (początkujący) 

                                                                             
                                                                                        

Czy kandydat będzie ubiegał się o zakwaterowanie w internacie             TAK         NIE    
 
Dane o rodzicach/opiekunach: 
 
…………………………………………………………………………………………………................................. 

(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów) 
 

Nr telefonu rodziców/opiekunów ……………………………………………………………… 
 
Uwaga: 
1) wypełnione podanie  należy dostarczyć do sekretariatu ZST w Olecku w dniach od 5 maja do 22 czerwca  2016 r. 

(ewentualnie w terminie dodatkowym: 12-18 lipca 2016 r.)  
2) świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 7 lipca 2016 r. (ewentualnie 

w terminie dodatkowym: od 12 lipca do 17 sierpnia 2016 r.)   
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  (oryginał)   należy dostarczyć najpóźniej do dnia 7 lipca 2016 r. 

(ewentualnie w terminie dodatkowym: od 12 lipca do 17 sierpnia 2016 r.)   
4) do podania należy załączyć 2 fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)  



 Zespół Szkół Technicznych  
                                                 w Olecku 

                                                                  19-400 Olecko, Plac Zamkowy 2 
 

 
 

4-LETNIE TECHNIKUM NR 2 
 

1. Technikum budowlane  
          specjalizacja: systemy energooszczędne i ekologiczne 
 
2. Technikum ekonomiczne 

specjalizacja: zarządzanie biurem i kadrami 
specjalizacja: rachunkowość małych firm 
 

3. Technikum handlowe   
      specjalizacja: e-handel i spedycja 
 

4. Technikum informatyczne  
   specjalizacja: monitoring i systemy alarmowe 

            specjalizacja: wykorzystanie technologii informatycznych  
                                    w służbach mundurowych 

 
5. Technikum mechaniczne 

        specjalizacja: technika i mechanika wojskowa 
        specjalizacja: maszyny i urządzenia przemysłu jachtowego 
 

6. Technikum usług fryzjerskich  
              specjalizacja: kreowanie wizerunku 
              specjalizacja: trychologia  
 
 

 
 

 
 


