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Technikum w zawodzie  technik rachunkowościekonomista 

         Jarocin, dnia .............................. 

……………………………………. 

(imię i nazwisko) 

……………………………………. 

……………………………………. 

(adres zamieszkania) 

…………………………………… 

(PESEL) 

Dyrektor 

Technikum nr 1 

im. Powstańców Wielkopolskich 

ul. Franciszkańska 1 

63-200 Jarocin  

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej technikum w zawodzie technik rachunkowości.    . 

W szkole podstawowej  uczyłem(-łam) się następujących języków obcych: 

 Język obcy nowożytny nauczany jako główny (II.1.) 

…………………………………………….. 

 Drugi język obcy nowożytny (II.0.) 

…………………………………………….. 

 Przedmiotem  nauczanym w zakresie rozszerzonym w wybranym przeze mnie profilu kształcenia 

jest matematyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis) 

Załączniki:                                                                               

1) kwestionariusz osobowy 

2) 3 fotografie 

3) kserokopia aktu urodzenia 

4) inne zaświadczenia (wymienić jakie) 

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



Technikum w zawodzie  technik informatyk 

 Jarocin, dnia .............................. 

……………………………………. 

(imię i nazwisko) 

……………………………………. 

……………………………………. 

(adres zamieszkania) 

…………………………………… 

(PESEL) 

Dyrektor 

Technikum nr 1 

im. Powstańców Wielkopolskich 

ul. Franciszkańska 1 

63-200 Jarocin  

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej technikum w zawodzie technik informatyk. 

W szkole podstawowej  uczyłem(-łam) się następujących języków obcych: 

 Język obcy nowożytny nauczany jako główny (II.1.) 

…………………………………………….. 

 Drugi język obcy nowożytny (II.0.) 

…………………………………………….. 

 Przedmiotem  nauczanym w zakresie rozszerzonym w wybranym przeze mnie profilu kształcenia 

jest matematyka. 

 

 

 

 

 

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

(podpis) 

Załączniki:                                                                               

1) kwestionariusz osobowy 

2) 3 fotografie 

3) kserokopia aktu urodzenia 

4) inne zaświadczenia (wymienić jakie) 

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



Technikum w zawodzie  technik mechatronikk w zawodzie techniechatronik. 

 Jarocin, dnia .............................. 

……………………………………. 

(imię i nazwisko) 

……………………………………. 

……………………………………. 

(adres zamieszkania) 

…………………………………… 

(PESEL) 

Dyrektor 

Technikum nr 1 

im. Powstańców Wielkopolskich 

ul. Franciszkańska 1 

63-200 Jarocin  

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej technikum w zawodzie technik mechatronik.   

W szkole podstawowej  uczyłem(-łam) się następujących języków obcych: 

 Język obcy nowożytny nauczany jako główny (II.1.) 

…………………………………………….. 

 Drugi język obcy nowożytny (II.0.) 

…………………………………………….. 

 Przedmiotem  nauczanym w zakresie rozszerzonym w wybranym przeze mnie profilu kształcenia 

jest matematyka. 

 

 

 

 

 

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

(podpis) 

Załączniki:                                                                               

1) kwestionariusz osobowy 

2) 3 fotografie 

3) kserokopia aktu urodzenia 

4) inne zaświadczenia (wymienić jakie) 

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

 



Technikum w zawodzie  technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

Jarocin, dnia .............................. 
……………………………………. 

(imię i nazwisko) 

……………………………………. 

……………………………………. 

(adres zamieszkania) 

…………………………………… 

(PESEL) 

Dyrektor 

Technikum nr 1 

im. Powstańców Wielkopolskich 

ul. Franciszkańska 1 

63-200 Jarocin  

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej technikum w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych.   

W szkole podstawowej  uczyłem(-łam) się następujących języków obcych: 

 Język obcy nowożytny nauczany jako główny (II.1.) 

…………………………………………….. 

 Drugi język obcy nowożytny (II.0.) 

…………………………………………….. 

 Przedmiotem  nauczanym w zakresie rozszerzonym w wybranym przeze mnie profilu kształcenia 

jest  biologia. 

 

 

 

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

(podpis) 

Załączniki:                                                                               

1) kwestionariusz osobowy 

2) 3 fotografie 

3) kserokopia aktu urodzenia 

4) inne zaświadczenia (wymienić jakie) 

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



Technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej.     
          Jarocin, dnia .............................. 

……………………………………. 

(imię i nazwisko) 

……………………………………. 

……………………………………. 

(adres zamieszkania) 

…………………………………… 

(PESEL) 

Dyrektor 

Technikum nr 1 

im. Powstańców Wielkopolskich 

ul. Franciszkańska 1 

63-200 Jarocin  

 

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej.    

W szkole podstawowej  uczyłem(-łam) się następujących języków obcych: 

 Język obcy nowożytny nauczany jako główny (II.1.) 

…………………………………………….. 

 Drugi język obcy nowożytny (II.0.) 

…………………………………………….. 

 Przedmiotem  nauczanym w zakresie rozszerzonym w wybranym przeze mnie profilu kształcenia 

jest matematyka.  

 

 

 

 

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

(podpis) 

Załączniki:                                                                               

1) kwestionariusz osobowy 

2) 3 fotografie 

3) kserokopia aktu urodzenia 

4) inne zaświadczenia (wymienić jakie) 

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

 



Technikum w zawodzie technik budownictwa  

 Jarocin, dnia .............................. 

……………………………………. 

(imię i nazwisko) 

……………………………………. 

……………………………………. 

(adres zamieszkania) 

…………………………………… 

(PESEL) 

 

Dyrektor 

Technikum nr 1 

im. Powstańców Wielkopolskich 

ul. Franciszkańska 1 

63-200 Jarocin  

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej technikum w zawodzie technik budownictwa.   

W szkole podstawowej  uczyłem(-łam) się następujących języków obcych: 

 Język obcy nowożytny nauczany jako główny (II.1.) 

…………………………………………….. 

 Drugi język obcy nowożytny (II.0.) 

…………………………………………….. 

 Przedmiotem  nauczanym w zakresie rozszerzonym w wybranym przeze mnie profilu kształcenia 

jest matematyka. 

 

 

 

 

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

(podpis) 

Załączniki:                                                                               

1) kwestionariusz osobowy 

2) 3 fotografie 

3) kserokopia aktu urodzenia 

4) inne zaświadczenia (wymienić jakie) 

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

Technikum w 


