Tarnów, dn....................................

P O D A N I E | dla absolwenta gimnazjum
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 20......../........ do klasy pierwszej 4–letniego
Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie na specjalizację*:
tkanina artystyczna

aranżacja wnętrz

meblarstwo artystyczne

projektowanie graficzne

W przypadku nieuruchomienia wybranej powyżej specjalizacji lub braku wolnych miejsc moim
drugim wyborem jest specjalizacja*:
tkanina artystyczna

aranżacja wnętrz

meblarstwo artystyczne

projektowanie graficzne

/*właściwe zaznaczyć znakiem X/

Ważne informacje:
1. Aby uruchomić specjalizację wymagana jest minimalna liczba 7 uczniów, natomiast limit miejsc na
daną specjalizację wynosi: tkanina artystyczna – 12 osób, meblarstwo artystyczne – 12 osób, aranżacja
przestrzeni – 9 osób, projektowanie graficzne – 9 osób.
2. Szkoła zapewnia podstawowe narzędzia i materiały do nauki specjalizacji, natomiast w środki ochrony
indywidualnej uczeń zobowiązany jest wyposażyć się we własnym zakresie.

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

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

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

(podpis kandydata)

ANKIETA KANDYDATA
1. Nazwisko i imiona …………………………………………………………………………….....
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………...
(województwo) ……………………………………………………………………………….....
3. Nr PESEL.......................................................................................................................................
4. Adres stałego zameldowania:
kod........ -.............. miejscowość..................................................................................................
ulica........................................................... nr domu.................. nr lokalu.................................
gmina............................................................ powiat....................................................................
województwo.................................................................................................................................
wieś

miejscowość poniżej 5 tys. mieszkańców

/*właściwe zaznaczyć znakiem X/

miejscowość powyżej 5 tys. mieszkańców*

5. Nazwisko i imiona rodziców/opiekunów.......................................................................................
6. Tel. matki...................................... e-mail......................................................................................
7. Tel. ojca......................................... e-mail......................................................................................
8. Jeśli kandydat mieszka poza Tarnowem zamierza:
dojeżdżać

mieszkać na stancji lub u znajomych

ubiegać się o miejsce w Bursie Międzyszkolnej (tel. 14 621-97-46)*
/*właściwe zaznaczyć znakiem X/

W przypadku przyjęcia mnie do szkoły zobowiązuję się do przestrzegania regulaminów szkolnych
i wymagań zawartych w tekście ślubowania uczniowskiego.
............................................................

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

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

(podpis kandydata)

Informacja szkoły o uczniu (wypełnia wychowawca klasy, którą uczeń kończy)
Zaświadcza się, że uczeń ……………….......................................……………….............................
(imię i nazwisko ucznia)

w roku szkolnym 20....../....... uczęszcza do klasy 3............................................................................
..............................................................................................................................................................
(nazwa szkoły)

Oceny klasyfikacji śródrocznej
Przedmioty humanistyczne

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

język polski

matematyka

historia

fizyka

plastyka

biologia

muzyka

chemia

WOS

geografia

język obcy

technika

zachowanie

informatyka

................................................
podpis wychowawcy

.................................................
miejscowość, data

................................................
pieczęć szkoły

podpis dyrektora szkoły

Dokumenty potrzebne do złożenia w szkole:
Podanie /ankieta kandydata (do pobrania w sekretariacie lub na stronie www. zsp.tarnow.pl)
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego
Zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki w Liceum Sztuk Plastycznych (skierowanie do pobrania w sekretariacie)
Zdjęcia – 3 szt.
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia
2016r.

