
 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 Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 na  
 
podbudowie gimnazjum w zawodzie…………………………………………………………............................ 

                                                                         (nazwy wybranych zawodów są na odwrocie podania) 
 
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 ma ustaloną praktykę zawodową w zakładzie pracy:                             TAK            NIE       
W przypadku TAK – podać miejsce odbywania praktyki zawodowej: 

……………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………….. 

                                                                            
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 
 

 

 
Przykładowe zawody:  

 
Lp.  Nazwa zawodu  

(Zasadnicza Szkoła Zawodowa) 
Uwagi 

1.  Murarz-tynkarz zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych 

2.  Mechanik pojazdów samochodowych  
3.  Kucharz   
4.  Sprzedawca  
5.  Fryzjer zajęcia praktyczne mogą być realizowane 

w pracowniach szkolnych 
6.  Stolarz  
7.  Cieśla  
8.  Piekarz   
9.  Cukiernik  
10.  Ślusarz zajęcia praktyczne mogą odbywać się 

w warsztatach szkolnych 
11.  Rolnik  
12.  Ogrodnik  
13.  Dekarz  
14.  Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  
15.  Operator obrabiarek skrawających zajęcia praktyczne mogą odbywać się 

w warsztatach szkolnych 
16.  Mechanik-monter maszyn i urządzeń zajęcia praktyczne mogą odbywać się 

w warsztatach szkolnych 
17.  Elektryk  
18.  Elektromechanik  
19.  Złotnik-jubiler  
20.  Wędliniarz  
21.  Krawiec  
22.  Tapicer  
23.  Kamieniarz  
24.  Blacharz  
25.  Kowal zajęcia praktyczne mogą odbywać się 

w warsztatach szkolnych 
26.  Kuśnierz  
27.  Tapicer  
28.  Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej  
29.  Mechanik maszyn i urządzeń drogowych  
30.  Operator maszyn leśnych  

Pełny wykaz zawodów można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7 z późniejszymi zmianami). 


