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 БУДЬ ЛАСКА ЗАПОВНІТЬ ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ 
 

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

imię i nazwisko rodzica / opiekuna /   (miejscowość, data) 

pełnoletniego ucznia        (місцевiсть, дата) 
(ім’я та прізвище батьків/опікунів/    

повнолiтнього учня)      

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

      adres zamieszkania 
       (адреса)   
 

…………………………………………………. 

 numer telefonu 
          (Телефонний номер)  

 

Dyrektor  

Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Ornontowicach 
Директор 

 

Wnoszę o przyjęcie do tutejszej Szkoły do klasy I Technikum / Branżowej Szkoły  
I stopnia* w zawodzie ………………………………………………………………… 
ucznia:  
(Подаваю заяву про вступ до місцевої школи до 1 класу технікуму/промислового училищ   а I 
ступеня за професією ......................... ........................................ студент)  

 
imiona i nazwisko ucznia: ………………………..…………………………………………..  
(прізвище учня): 

data i miejsce urodzenia ucznia: ……………………………………………………………. 
(Дата та місце народження учня): 

adres zamieszkania ucznia: ……………………………………………………………….… 
(Адреса проживання учня): 

mail i numer telefonu ucznia: ………………………………………………………………… 
(електронна адреса та телефон учня): 

numer PESEL / seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
(Номер PESEL, серiя та номер паспорта чи іншого документа, що підтверджує) 

tożsamość ucznia (podać rodzaj dokumentu) …………………………………................ 
(особу учня (вказати тип документа)) 

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

 
 
 



 2 z 2 
 

imiona i nazwiska rodziców / opiekunów ucznia:  
(імена та прізвища батьків/опікунів учня): 

matki / opiekunki ………………………………………………………………………………. 
(матері / пiклувальницi) 

ojca / opiekuna ………………………………………………………………………………... 
(батька / пiклувальника) 

 

adres zamieszkania rodziców / opiekunów ucznia w Polsce: 
(адреса проживання батьків/опікунів учня в Польщі): 

matki / opiekunki ………………………………………………………………………………. 
(матері / пiклувальницi) 

ojca / opiekuna ………………………………………………………………………………... 
(батька / пiклувальника) 

 
mail i nr telefonu rodziców / opiekunów ucznia: 
(e-mail та номер телефону батьків/опікунів учня): 

matki / opiekunki ………………………………………………………………………………. 
(матері / пiклувальницi): 

ojca / opiekuna ………………………………………………………………………………... 
(батька / пiклувальника) 

……………………………………………………….. 
 podpis rodzica / opiekuna / pełnoletniego ucznia 
    (підпис батьків/опікунiв/повнолітнього учня) 

Załączniki: 
(Додатки): 

1) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub oświadczenie rodziców/ 

opiekunów o sumie lat nauki lub potwierdzenie uczęszczania ucznia do szkoły 

za granicą wskazujące klasę, którą ten uczeń ukończył w szkole za granicą. 
(Свідоцтво про здобуття базової середньої освiти  або iнформацiя вiд батьків/опікунів про 

загальну кількість років навчання або довiдка зi школи  із зазначенням класу, який учень 

закінчив у школі за кордоном). 

 

2) Informacja o dysfunkcjach (np. Zespół Aspergera, słabosłyszący, 
słabowidzący). 
(Інформація про дисфункції (наприклад, синдром Аспергера, вади слуху, вади зору)). 

 

 

 

*Niewłasciwe skreślić / Видалити невідповідне 

 


